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Előszó 

Az alapfokú ismereteket tartalmazó „Anyagismeret‖ tankönyv mellett több, egymásra hangolódó isme-

retanyag segíti a közlekedésmérnöki és járműmérnöki képzésben érdekelt hallgatók tájékozódását a mo-

dern anyagismeret elsajátításában. Az egymásra hangolódás azt jelenti, hogy a könyvek ismeretanyagá-

nak elsajátításával fokozatosan bővül az olvasó ismeretanyaga, nemcsak új ismeretek bekapcsolásában, 

hanem bizonyos részterületek elmélyítést illetően is. A „Járműszerkezeti Anyagok és Technológiák‖ 

közvetlenül kapcsolódik ebbe a körbe, mert tárgyalja a lehetséges felhasználások konkrét területeit, meg-

nevezve a konkrét eszközöket, szerkezeti elemeket, és a legfontosabb technológiákat. 

A jelen tankönyv bizonyos értelemben tematikai leszűkítést, ugyanakkor ismeret-elmélyítést is jelent az 

előző két tankönyv anyagával szemben. Lehatárolt területekkel foglalkozik olyan mélységekig, hogy az 

olvasó kutatási területek megnevezésével találkozik. Ilyenek pl.: 

– Mágneses alapjelenségek és anyagok 

– Nem egyensúlyi jelenségek (metastabilitások) a szerkezeti és funkcionális anyagokban 

– Határfelületi jelenségek, a nedvesedés problémája szilárd anyagok és olvadékok között 

– Felületmódosítások modern változatai 

– Fém-gáz kölcsönhatások 

– Modern öntészeti technológiák 

– Alternatív energiahordozók és előállítási technológiáik 

 

A felsorolt témák a járműgyártás és működtetés témakörét érintik közvetlenül, vagy közvetve, azon a 

meggyőződésen alapulva, hogy a közlekedés jelentős mértékű hozzájárulást képvisel a fenntartható fejlő-

dés koncepciójában. 

E tankönyvben foglalt ismeretek elsajátítása akkor a leghatékonyabb, ha az olvasó folyamatosan felfrissíti 

az említett két tankönyv ismeretanyagát. 

Kulcsszavak: 

– fémek elektronszerkezete 

– fázisátalakulások 

– metastabil szerkezetek 

– a fajlagos felület szerepe, 

– szinterelés mechanizmusa 

– mágneses alapjelenségek 

– lágy és keménymágneses anyagok 

– határfelületek: a nedvesedés alapjelenségei 

 

– vékonyrétegek előállítása szilárd felületeken 

(PVD,CVD) 

– lézeres felületmódosítás 

– különleges öntési módszerek  

– gáz-adszorpció és abszorpció 

– hidrogéntárolás 

– alternatív energiaforrások és hordozók 
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1. Fémes tulajdonságok és az elektronszerkezet 

 

Az „anyagismeret‖ tananyagban megismerkedtünk a fő kötéstípusokkal, de nem foglalkoztunk részletei-

ben azokkal a -műszaki szempontból is fontos- tulajdonságokkal, amelyek döntően magukból a kötéstí-

pusokból erednek, (Ilyenek pl. a fémek jó hő és elektromos vezető képessége) vagyis terjedelmi okok 

miatt nem foglalkoztunk annak ismertetésével, hogy milyen elektronszerkezeti háttér áll az egyes tulaj-

donságok mögött. Egyezésben az előző tankönyv szemléletével, a továbbiakban sem a tulajdonságok 

adatszerű felsorolására törekszünk, hanem megvilágítjuk, hogy milyen meghatározó anyagi jellemzők 

következnek az elektronszerkezetből. A jelen fejezetben tehát a fémes tulajdonságok elektronszerkezeti 

hátterével foglalkozunk. 

Már az előző könyv elején megállapítottuk, hogy a fémeket a kis elektronegativitás jellemzi, ami annyit 

jelent, hogy az atomok közötti kötésben résztvevő elektronokra csekély mértékben hat az atommag vonzó 

ereje (lásd: Anyagismeret, 8. oldal). Az elektronegativitás értéke azonban a fémek között is eltérő. Külö-

nösen kicsi az alkáli fémek és az alkáli földfémek elektronegativitása. Ennek már ismert következménye, 

hogy ezeknek az elemeknek az atomi térfoga és kompresszibilitása (összenyomhatósága) nagy. (Anyag-

ismeret, 2.7, 2.8. ábra). Az eddigi ismeretekből levonható az a következtetés is, hogy maga az elektrone-

gativitás is szisztematikusan változik a periódusos rendszerben egy az oszlopon belül, lefelé haladva. 

Figyelemre méltó másrészt, hogy pl. az ún. átmenetifémek (Fe, Ni, stb.) elektronegativitása lényegesen 

nagyobb az alkáli ill. alkáli földfémekhez képest. Ez a különbség számos tulajdonságban (pl. ionizációs 

energia, elektrokémiai normál potenciál) megmutatkozik. 

Az összefüggések megértését néhány kvantummechanikai alapfogalom ismerete elősegíti. A következők-

ben ezekkel ismerkedünk meg. 

 

1.1 Néhány kvantummechanikai alapfogalom[1] 

Ha az elektron valami módon kötött állapotban van, (tehát a térben nem szabadon mozog), akkor az ener-

giája csak határozott (kvantált) értékeket vehet fel, így energiájának növekedése vagy csökkenése csak 

ugrásszerűen mehet végbe. Amikor nagyobb energia-állapotba kerül, akkor általában foton abszorpció, 

amikor kisebb energiaállapotba ér, akkor foton emisszió következik be. A fény kettős természetéről tud-

juk, hogy a fotonnak, mint elektromágneses sugárzásnak részecske és hullám jellege egyaránt van, vagyis 

a fotont energiacsomagként és hullámként egyaránt leírhatjuk. Az elektromágneses hullám energiája 

(amit az anyagok kibocsáthatnak, vagy elnyelhetnek) csak meghatározott energiájú lehet. Ezt az (1) 

egyenlet fejezi ki,  

 hE
f          

ahol h az ismert Planck állandó (6.63x10
-34

 joule-sec), pedig a sugárzás frekvenciája. Mint mozgó 

részecskéhez egy effektív tömeg (m) is hozzárendelhető, a (2) összefüggés szerint (De Broglie): 

vm

h




        (

Az egyenlet kijelentése tehát az, hogy a v sebességgel mozgó, „m tömegű‖ elektron, ha hullámként visel-

kedik, akkor hullámhossz tartozik hozzá. Ezt az összefüggést kísérletileg is igazolták. A kísérlet lénye-

ge kristályos anyagon végzett elektron-diffrakció volt. Ilyen polikristályos aranyon (Au) végzett elektron 

diffrakciós kísérlet eredménye látható az 1.1 ábrán. A hullámhossz helyett többnyire a hullámszámot 

használják, amelyet a következőképp definiálnak: 
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=2         (3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.1. ábra Polikristályos anyagon végzett elektrondifrakciós vizsgálat 

 

Ennek segítségével megadható az elektron teljes kinetikus energiája: 

m

h
vm






2

22

2

82

1





       (4) 

 

Így tehát a hullámszám vektor és az elektron effektív tömegének ill. a Planck állandónak segítségével 

kifejezhető az elektron teljes kinetikus energiája. 

Bohr ezen feltételezések alapján kiszámolta az atomos állapotú Hidrogén elektronjának lehetséges ener-

giáit, amely szerint a teljes energia (En) a 

2222

4
6,13

8 nhn

em
E e

n







       (5) 

 

formulával adható meg. Itt n a főkvantumszám, me az elektron effektív tömege, e pedig az elektron tölté-

se, o a vákuum elektromos permittivitása. A főkvantumszám alapvetően meghatározza a kötésben lévő 

elektron energiáját, mellette azonban még az ún. (orbitális) (l) és a mágneses kvantumszámmal (m), va-

lamint az ún. spinkvantumszámmal együttesen is jellemzik az elektron teljes energiaállapotát. Ez utóbbi-

nak a mágnesség jelenségének leírásában van szerepe. A spinkvantumszám csak + ½, ill. – ½ értéket ve-

het fel. Erre vonatkozik az ún. Pauli-féle kizárási elv, amely szerint minden spin-állapotban csak egyetlen 

elektron tartózkodhat. 

Az elektronok az atommag környezetében vannak a legalacsonyabb energiaállapotban, vagyis az atom-

mag vonzása által a leginkább kötött állapotban vannak. Ezért a legkülső elektronok gerjeszthetők a leg-

kisebb energiával (pl. termikusan). A termikusan gerjesztett állapotok közötti átmenetek következménye 

az optikailag is látható színkép. A maghoz közeli energiaállapotok (ún.. törzselektronok) csak nagy ener-

giájú (pl. röntgensugárzással) gerjeszthetők nagyobb energiaállapotba. Az így keltett energiaátmenetek -

ennek megfelelően- ugyancsak nagy energiájúak, és a nanométernél is kisebb hullámhosszúságú sugár-

zásként jelennek meg, ha az elektronok újból az egyensúlyi állapotba kerülnek. 

Az atommag körüli egyetlen elektron energiájának leírása után lehetségessé válik a kémiai kötés keletke-

zésének atomi szintű leírása is. A jelenség igen bonyolult, elméleti közelítései csak az egyedi atomok 

esetében tekinthető teljesen megoldottnak, nem is feladatunk ennek részletes ismertetése. Csupán annak 
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megvilágítására törekszünk, hogy mi történik az egyedi atomi elektronszerkezetben akkor, amikor két, 

egymástól nagy távolságra lévő atomot egymáshoz közelítünk, és ennek eredményeként a kémiai kapcso-

lat jön létre. A fenomenoloógikus termodinamikában a kémiai kötés létrejöttét, mint egyensúlyi állapotot, 

egy szabadenergia-minimumként írják le. (lásd 1.2. ábra). Ennek, a stabil állapot következményeiként, az 

egyensúlyi atomi távolságok felelnek meg. Ez a kvantummechanikai leírásban (egy kovalens kötés kelet-

kezésekor) az egyedi atomokhoz tartozó elektronállapot felhasadását jelenti egy taszító és egy vonzó tag-

ra. A kettő- távolságfüggő- potenciálból alakul ki a tényleges stabil kötés. (lásd 1.2. ábra és Anyagismeret 

2.3 ábra)  

 
1.2. ábra Az egyedi atomokhoz tartozó energianívók 

Az egyedi atomokhoz tartozó elektronok energiaállapota - az atomok egymáshoz történő közeledésekor - 

egymás erőterében, kismértékben eltérő, megengedett energiaállapotokra hasadnak szét. Minthogy a leg-

külső elektronok érzékelik leghamarabb a másik atom elektronjainak erőterét, az atomi energianívók fel-

hasadása előbb indul meg, mint az elektrontörzshöz közelebbieké. (lásd 1.3. ábra).  
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1.3. ábra Energianívók felhasadása megengedett energiaállapotokra, amint az atomok egymáshoz közelítenek 

 

Minél több atom létesít kötést, annál több megengedett al-nívó keletkezik. Ez az ábra tehát azt mutatja, 

hogy az egyedi atomokhoz tartozó külső elektronállapotok hogyan szélesednek sávvá, amint az atomokat 

egymáshoz közelítjük. Ez az energiasávvá történő kiszélesedés leginkább a vegyértékelektronokat érinti.  

A lehetséges energiaállapotok száma az egymáshoz közelítő atomok számával növekszik, és az eredeti 

atomi nívók sávokká szélesednek. A legnagyobb fontosságú kérdés ekkor az, hogy a nagyszámú egyed 

között miként oszlik el a rendszer összes energiája. 

 A szilárd testek elektronszerkezetét úgy írják le, mintha egy óriás molekula lenne, ennek megfelelően a 

1.3. ábrán látható energiafelhasadások nagyon sok, egymástól csaknem megkülönböztethetetlen energia-

állapotokból állnak, amelyek egy-egy sávban állnak össze. Ezek a sávok lényegileg megfelelnek az egye-

di atomi nívók ún. főkvantumszámai által meghatározott hullámcsomagok energiáinak. Az energianívók 

között ún.. tiltott sávok vannak. (lásd 1.4. ábra.) Ez annyit jelent, hogy egy sávon belüli elektronok csak 

nagy energiával gerjeszthetők át a fölötte lévő energiasávba. A legfelső, ún.. vegyértékelektron sávban 

elhelyezkedő elektronok gyakorlatilag szabadon mozognak az iontörzsek pozitív töltései által keltett 

periódikus potenciáltérben. Ezen alapul a fémek „szabad elektron modellje‖ 
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1.4. ábra A fémekben kialakuló elektron-energia sávok, az ábra felső részén a magok által képviselt periódikus 
potenciáltérrel, [1] 

 

1.2 A szabad elektron közelítés 

A fémes tulajdonságok egyszerű leírásához lényeges alapgondolat a szabadelektron közelítés. Az elgon-

dolás alapfeltevése, hogy a vegyérték-elektronok viselkedését úgy tekintjük, mintha egymással kölcsön-

hatásban nem álló gázatomok lennének, amelyek a fémben szabadon mozognak anélkül, hogy a szárma-

zási helyüket reprezentáló ion-törzzsel kitüntetett viszonyban lennének. Az energiasávvá történő kiszéle-

sedés leginkább a vegyérték-elektronokat érinti. 

Láttuk a 1.3. ábrán, hogy az energiakiszélesedés (kölcsönhatás, ami a vegyértékelektronok egymásra ha-

tásából ered) a belső iontörzsekhez tartozó elektronokat kevéssé érinti, tehát ezeknél határozottabb, diszk-

rét energiaállapotról beszélhetünk a szilárd, (vagy akár olvadék jellegű), kondenzált anyagokban. Mivel a 

törzselektronok elektron nívóit a vegyérték állapot megváltozása csak kevéssé érinti, (így pl. vegyület 

keletkezése, az olvadék megszilárdulása, vagy az allotróp módosulatok változásai) ezen elektron nívók 

nagy energiájú sugárzással történő gerjesztése (pl. röntgensugárzás) felhasználható az elemek azonosítá-

sára. Ezt az anyagvizsgálati lehetőséget a karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése során már említet-

tük. (Anyagismeret: anyagvizsgálat) A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a fémek milyen tulajdonsága-

iban tükröződik leginkább az elektronszerkezetükre alkalmazott „szabad elektron‖ modell.  
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1.3 Néhány fizikai tulajdonság és az elektronszerkezet kapcsolata 

 

Az elektronemisszió (fényelektromos jelenségek) 

Az elektronegativitás fogalmának ismertetése alapján tudjuk, hogy a fémek elektronegativitása kicsi, a 

mag vonzó ereje a vegyértékelektronokra csekély, emiatt a Fermi szint (lásd 1.5. ábra) közelében lévő 

elektronok kis energiával kiléptethetők. Ha ez a kilépés hő hatására történik (izzítás), termikus elektro-

nokról beszélünk. Ezeket külső elektromos térrel felgyorsítva, azoknak az anódba ütközésével hozhatjuk 

létre a röntgensugárzást. (Fékezési sugárzás.) Elektromos tér hatására történő kilépést nevezzük 

téremissziónak. A fény hatására létrejövő emissziót azért tárgyaljuk, mert ez rávilágít arra az ismert tény-

re, hogy maguk a fémek is nagymértékben különböznek egymástól. A fényelektromos jelenségét Einstein 

magyarázta meg a kvantummechanika alapfogalmaival. 

  ehmv
2

2

1

       (6) 

A kilépő elektron kinetikus energiáját megkapjuk, ha az elnyelt foton energiájából levonjuk a kilépéshez 

szükséges munkát (lásd 1.5.sz. ábra) 

 
1.5. ábra Elektron emisszió a Fermi felületről, ill. a vezetési sáv mélyebb rétegéből[1] 

(ν frekvenciájú foton gerjesztésével) 

A  kilépési munka segítségével értelmezhetjük a fényelektromos jelenséget pl. az alkáli fémek esetében. 

(lásd 1.6, 1.7 ábrát) Az 1.6.sz. ábrán a foto-áram erősségét láthatjuk itt a besugárzó fény hullámhosszának 

függvényében. A görbék maximuma onnan ered, hogy az elektronok energiája nem teljesen azonos, ha-

nem aszerint is változik, hogy a kilépő elektronok a Fermi szintről, vagy a vegyértéksáv mélyebb rétegé-

ből származnak.  

Számunkra itt a maximumok helyének változása lényeges információt hordoz: ha a Na-K-Rb-Cs elemek 

emissziós görbéit összehasonlítjuk az elektronegativitás függvényében, látható tendencia. A (NaCs 

irányában) csökkenő elektronegativitás következménye, hogy az elektronok kilépési munkája is csökken: 

erre utal, hogy egyre nagyobb hullámhossznál (kisebb energiánál) jelenik meg a maximum.  
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1.6. ábra A fényelektromos áram intenzitásának hullámhosszfüggése [1] 

A kilépési munka és az elektronegativitás közötti kapcsolatot támasztja alá az 1.7. sz. ábra is, ahol e két 

mennyiséget láthatjuk egymás függvényében a legkülönbözőbb fémek esetében. 

 
1.7. ábra Számos fém kilépési munkája a Pauling-féle elektronegativitás függvényében 

1.4 Termikus tulajdonságok 

 

1.4.1 Fajhő, hőkapacitás (mólhő), hőtágulás, hővezetés 

 

Az irodalomban, a tradíciónális tárgyalásban az állandó térfogaton mért fajhő ill. mólhőről beszélnek. Mi 

is ezt követjük. Az állandó térfogaton mért mólhő az 

dQ= CvdT         (7) 

egyenlet szerint az a hőmennyiség, amely 1g-atomsúlynyi (mólnyi) anyagmennyiség hőmérsékletének 

1K-el való növeléséhez szükséges. 

Nagy hőmérsékleten minden egyatomos szilárd testnek azonos, (és állandó) a mólhője: (6 cal/gmól.K, 

3R) (Dulong-Petit-szabály). Kisebb hőmérsékleteken ez az érték csökken, és anyagtípusonként eltérő 
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hatványfüggés szerint- 0-hoz tart, amint a hőmérséklet is 0-hoz közelít. Ez a jelenség csak a kvantum-

mechanika alapján vált érthetővé (Einstein és Debye). A két szerző szerint a fajhő hőmérsékletfüggése a 

8. ábrán látható. Bár Debye számításai a kísérletekkel jobb egyezést mutatnak, a két elmélet lényegileg 

hasonló eredményt ad. Látható az ábrán, hogy a -ra (Debye  ill. Einstein-hőmérséklet)-re normált hő-

mérsékleti skáláról van szó. 

 
1.8. ábra A rácsmólhő a  Debye modell szerint tiszta Cu és Al esetében 

 

1.1. táblázat Néhány elem Debye hőmérséklete [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1.1. táblázat tartalmazza  értékeit néhány fontos anyagra. Látható, hogy (T/)<1 esetén, tehát a 

Debye hőmérséklet alatt kezd lényegesen eltérni a fajhő a klasszikus Dulong-Petit szabálytól. A gyors 

csökkenés amiatt van, hogy a fajhő két tagból áll: rácsrezgésekből (fononok, amelyek szintén kvantáltak) 

valamint az elektron fajhőből. Ez utóbbi lineárisan függ a hőmérséklettől. (lásd: 8,9. egyenletek) Ezért 10 

Anyag Θ , K Anyag Θ , K 

Ag 220 Hg 80 

Al 428 In 110 

Au 465 K 90 

Be 1000 Li 340 

C (gyémánt) 1840 Mg 410 

Ca 230 Na 155 

Cd 210 Ni 460 

Cs 40 Pb 90 

Cu 330 Sn 200 

Fe 420 Ti 430 

Ga 325 W 310 

  Zn 308 
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K alatt csak az elektronfajhőt érzékeljük, mert a fononok járulékából eredő „A‖ tag kifagy. A teljes 

hőkapacitás tehát a következő összefüggéssel adható meg: 

)()()( elektronvrácsfajh ővteljesv
CCC 

     (8) 

Kis hőmérsékleteken, közelítően igaz, hogy:  

TTAC
teljesv

 
3

)(       (9) 

Ahol A és , a rácsrezgésekkel, ill. az elektronfajhővel kapcsolatos állandó. 

Ezek után érthető, hogy a 1.9. ábrán a fémek és kerámiák fajhője eltérő hőmérsékletfüggést mutat kis 

hőmérséklet-tartományokban. Ugyancsak érthető, hogy a 2. táblázatban, a 27 °C-on mért mólhő fémes 

anyagokra közel azonos, a kerámiákra (B, Si) pedig jóval kisebb érték. 

Az is érthető, hogy az eltérő kötéstípusokat tartalmazó anyagok fajhő értékei között nem lelhető fel ösz-

szefüggés, hiszen a különböző kötéstípusok, az eltérő  hőmérséklet, valamint különböző sűrűség ezt  

kielégítően indokolja.  

 

 

1.9. ábra Fémek és kerámiák hőkapacitásának hőmérsékletfüggése 

 

 

 

 



22  JÁRMŰANYAGOK 

www.tankonyvtar.hu  Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME 

1.2. táblázat Különböző anyagok 27 °C-on mért mólhője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 A hőtágulás 
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        (11) 

Az 1.10. ábra mutatja, hogy gyakorlatilag minden fém hőtágulási együtthatója egyetlen empirikus össze-

függésre illeszthető. 
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1.10. ábra A fémek lineáris hőtágulási együtthatójának változása szobahőmérséklet környékén az olvadáspontjuk 
függvényében 

Amennyiben a fémes jellegtől jelentékeny eltérés van, (metalloidok) ettől a tendenciából lényeges eltérést 

mutatnak. (lásd Si, Sn stb.) 
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A különféle kötéstípusokból felépülő szilárd testek hőtágulásának mértékét (főként a fémek és a kova-

lens, ill. ionos kerámiák közötti eltérésre gondolunk!) az atomi kötéseket leíró potenciális energia-

függvény alakjával szokás jellemezhetjük (1.11. sz ábra): 

 
1.11. ábra Az atomi távolság növekedése a hőmérséklettel: az atomok hőrezgése dmin és dmax értékek között 

történik,  dátl. megfelel az aktuális hőmérsékleten mérhető atomi távolságnak. Do a 0K-re vonatkozó atomi 
távolság. 

A 1.10. sz. ábra szerinti egységes viselkedés magyarázata tehát a kötéstípusra jellemző potenciálgörbe 

alakjában van. A hőtágulás jellemzésére szolgáló ábrán (1.11. ábra) a növekvő hőmérséklettel, a növekvő 

egyensúlyi atomi távolságot szaggatott görbe ábrázolja. A rácspontban elhelyezkedő atomok növekvő 

amplitudójú rezgéseket végeznek, amint a hőmérséklet növekszik. A potenciálgörbe alakja szerint válto-

zik a rezgések aszimmetriája. Ez tehát karakterisztus egy-egy kötéstípusra, jelentékeny aszimmetria ese-

tén a hőtágulási együttható nagy. Ez főként a fémekre jellemző. A potenciálvölgy mélysége is fizikai in-

formációt hordoz: minél nagyobb egy fém olvadási hőmérséklete, annál mélyebb a potenciálvölgy. A 

hőtágulási tényezőt állandó hőmérsékleten (pl. szobahőmérsékleten) mérve, nagyobb hőtágulási tényezőt 

mutatnak a kisebb olvadáspontú fémek. A hőtágulási együtthatónak törésszerű változása van az allotróp 

átalakulások (ill., általában az elsőrendű fázisátalakulások) hőmérsékletén. (lásd: Fázisátalakulások c. 

fejezet) 

1.6 Hővezetés[1] 

A szilárd testek egységnyi keresztmetszetén időegység alatt átáramló hő mennyisége a szóbanforgó 

anyag hővezető képességétől(T), és a hőmérséklet gradiens nagyságától függ: 

dx

dT
q

A

Q
T
 

       (12) 

Ahol dT/dx a hőmérséklet gradiens, q hőfluxus az egységnyi felületen, időegység alatt átáramló hőmeny-

nyiséget jelenti. (A jelölések értelmét lásd a 1.12. ábrán) 
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1.12. ábra A hővezetés mérése[1] 

 

1.3. táblázat Néhány reprezentatív anyag hővezető képességi együtthatóját a 3. táblázatban láthatjuk 
összegyűjtve. 

 

 

 

A 12. egyenlet alakjából nyilvánvaló, hogy - a matematikai formáját tekintve - azonos az anyagáramlást 

leíró Fick I .egyenlettel, valamint az Ohm-törvénnyel. 

Mint általában minden fizikai tulajdonság, így a hővezetés is anizotróp, tehát a kristálytani-irányoktól is 

függ. A műszaki anyagokban a vezetőképességi adatok a legtöbb esetben polikristályos állapotra és ke-

reskedelmi tisztaságra vonatkoznak. Ez annyit jelent, hogy a jelenlévő szemcsehatárok járulékát elhanya-

golják. Hasonló a helyzet az ún. „texturált anyagok‖ (lásd még: mágneses alapjelenségek) esetében is, 

ahol a kristályszemcsék a hőáramlás gradienséhez képest kitüntetett irányban lehetnek. A hővezetés je-

lenségében ezenkívül más mikroszerkezeti tényezők (diszlokációk és vakancia-sűrűség) is szerepet ját-

szanak.  
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1.13. ábra néhány anyag hővezető képességének hőmérsékletfüggése 

 

1.7 Az elektronszerkezet járuléka a hővezetéshez 

 

Fémek esetében a jó hővezető képesség mindig együtt jár a jó elektromos vezetőképességgel is. A jó hő-

vezetés ugyanis közvetlenül összefügg a szabad elektronok jelenlétével. Az elektronok járuléka azonban, 

–a hőmérséklettől függően- összemosódik a rácsrezgésekből származó (fonon) járulékkal. Az ion kristá-

lyoknál nem ez a helyzet, mert ott az elektronszerkezet nem mobil, vagyis a hővezetésben zömmel a rács-

rezgések (fononok) vesznek részt. Ez utóbbinak hatása a hővezetésben kisebb, mint a fémekben. 

A 1.13. ábrán, ill. a 1.3. táblázatban többféle anyag (köztük fémes és kerámia anyagok) hővezetését, ill. 

annak hőmérsékletfüggését hasonlíthatjuk össze: 

A táblázat alapján nyilvánvaló, hogy a tiszta fémek közűl az Al, Ag, Cu hővezető képessége kiemelkedő, 

ez a tiszta s-típusú vezetési elektronszerkezet szerepének tulajdonítható. Ezekhez képest a Fe rossz hőve-

zetése a d elektronok, ill. a ferromágnesesség jelenlétével függ össze. Az ötvözetek hővezető képessége a 

tiszta fémekének csak töredéke. Az ionos kerámiák nagyságrenddel kisebb hővezető képességet mutat-

nak, mint a fémes anyagok vagy akár az ötvözetek. Külön felhívjuk a figyelmet viszont a gyémánt kitűnő 

hővezető képességére, ami kivételnek számít abból a szempontból is, hogy itt az elektronszerkezet nem 

járul hozzá direkt módon a hővezetéshez. A hővezetést itt tisztán a rácsrezgések közvetítik. 
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1.8 Elektromos vezetőképesség (az elektromos vezetés mechanizmusa és a fémes ka-

rakter) 

 

A fémek ún. elsőfajú elektromos vezetők. Ez azt jelenti, hogy az elektromos vezetésben kizárólag a veze-

tési (külső) elektronok vesznek részt, az elektromos vezetésben atomi mozgás (helyváltoztatás) nincs. A 

vezetést leíró klasszikus összefüggés az Ohm törvény: 

R

I
U 

        (14) 

A

x

A

x
xR

e

e












)(

      (15) 

Vagyis az R elektromos ellenállást az elektromos vezető x hosszúságú szakaszán értelmezzük. Az R 

tehát arányos a vezetőszakasz hosszával, de fordítva arányos annak keresztmetszetével, ill. vezetőképes-

ségével, (ez utóbbi a fajlagos ellenállás, e reciproka). A fajlagos ellenállás anyagi állandó. Az 1.4. táblá-

zatban néhány anyag (köztük fémek, kerámiák) vezetőképességét láthatjuk, feltüntettük a megfelelő 

anyag hővezető képességét is. 

 

1.4. táblázat Néhány anyag elektromos és hővezető képessége 
 

 

 

Látható, hogy a fémek és kerámiák (zömmel szigetelő anyagok) vezetőképessége között több mint 20 

nagyságrendnyi különbség van. A tiszta fémek és ötvözetek vezetőképessége azonos nagyságrendű belül 

van. Ez megerősíti azt a kijelentést, hogy a fémes elektromos vezetés mechanizmusa alapvetően különbö-

zik a félvezetők és kerámiákétól, nagy mozgékonyságú töltéshordozók (az elektronok) vesznek benne 

részt, és nincs direkt kapcsolata az atomi elmozdulásokhoz. Ez a mozgékonyság a fémek sajátos sávszer-

kezetével magyarázható (1.14. ábra). 
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1.14. ábra Fémek, vezetők és szigetelők sávszerkezete 

A fémeknél a vezetési sáv nincs teljesen betöltve és a Fermi szinthez közel álló elektronok könnyen (kis 

energiával) gerjeszthetők a sáv felső határáig. Nincsenek tiltott energiaállapotok a vezetési sávon belül. A 

két sáv közötti energiaszint különbségétől függ, hogy egy anyag félvezető, vagy szigetelőként viselkedik. A 

félvezetőkben az elektronok átgerjesztése egy nagyobb energiájú sávba, nagyobb aktiválási energiát igé-

nyel.  Ezt fejezi ki a két sáv közötti határozott energiakülönbség a 1.14. ábrán. (lásd: Anyagismeret) Ilyen 

elektronszerkezetűek a „félvezetők‖. A szigetelőkben a sávok közötti energiagát még nagyobb, az 

elektronok így még nagyobb aktiválási energiával juthatnak át az ún. szabad (vezetési) sávba. Mie-

lőtt a fémekben történő vezetés atomi mechanizmusáról szót ejtenénk, vegyük szemügyre ebből a szem-

pontból a periódusos rendszer elemeit, különös tekintettel a fémekre (1.5. táblázat) 

 

1.5. táblázat Az elemek elektromos vezetőképessége, ill. fajlagos ellenállása [3] 

 

Látható, hogy a fajlagos vezetőképesség tiszta fémeknél is igen különböző. A lezárt elektronhéjú és csak 

tisztán s típusú vegyértékelektronokat tartalmazó fémek (Ag,Au, Cu) vezetőképessége a legnagyobb, ha 

azonban vegyértéksávban d-elektronállapotok is részt vesznek akkor a vezetőképesség jóval kisebb. Lát-

nunk kell ugyanakkor, hogy ezek a megkülönböztetések is csak első közelítést jelentenek, hiszen a fajla-

gos ellenállás definíciójában az egy atomra eső mobil töltéshordozók számítanak, ezek száma pedig az 

atomi méretektől is jelentékenyen függ. 
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Összefoglalva tehát az elektromos ellenállást (vezetőképességet) meghatározó tényezők a következők: 

 az elektronegativitás 

 a vezetésben résztvevő vegyértékelektronok száma és típusa (s, p ill. d) 

 az atomi méretek 

Az elektromos ellenállás atomi mechanizmusának értelmezésében alapvető szerepe van a klasszikus 

mechanikában megfogalmazott ütközési folyamatoknak leírásának. Az alapjelenség, a külső erőtér hatá-

sára gyorsuló részecskék ütközése. A külső feszültség által képviselt erőtér az elektronokat gyorsuló 

mozgásra kényszeríti. Az atomok külső elektronjairól van szó, amelyek első közelítésben szabad elektro-

nokként viselkednek. Ugyancsak alapvető fogalom ebben a leírásban az ún relaxációs idő, () amely alatt 

a külső tér hatására az elektronok ütközés nélkül gyorsulnak. Az ütközés a gyorsuló elektron és az atom-

törzsek, szennyezések, ill. kristályhibák között jön létre. Ez az ütközés, mint elemi esemény képezi az 

alapját, az elektromos ellenállásnak, ami tehát a mozgó, töltött részecskék kinetikus lefékeződése. Sema-

tikus ábrázolását láthatjuk ennek a 1.15. ábrán, ahol a szabad elektron sebessége látható szilárd testben az 

elemi, periódikus ütközési események függvényében.  

 
1.15. ábra Szabad elektron sebessége szilárd testben az elemi, periódikus ütközési események függvényében[1] 

 

Az me effektív tömegű elektronok gyorsulása  tér hatására: 

a=e me          (16) 

A gyorsuló elektronok v sebességre tesznek szert 2idő alatt, ami a két elemi ütközés között eltelt idő: 

V=eme        (17) 

Az ábrán látható módon az átlagsebesség (v/2), az áramsűrűség ennek alapján: 

Je= ne v = me
2
 me       (18) 

e= ne
2
 me        (19) 

Az elektromos vezetés szempontjából, szobahőmérsékleten a valencia elektronoknak csak kb. 1%-a te-

kinthető valóban „szabad‖ elektronoknak. 

1.9 Az elektromos ellenállás hőmérsékletfüggése fémekben 

 

A fémek elektromos ellenállása a hőmérséklettel növekszik, vagyis a vezetőképesség csökken (1.16. áb-

ra) Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a növekvő hőmérséklettel a rácspontokban helyet foglaló ato-
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mok növekvő amlitudóval rezegnek. A gyorsuló elektronok szóródása szempontjából ez növekvő hatás-

keresztmetszetet jelent, így az elemi ütközések számának valószínűsége növekszik. 

Az ellenállás növekedését a hőmérséklettel  

 
=e(1+T)        (20) 

 

fejezi ki, ahol  a vezető ellenállása T +T hőmérsékleten,e pedig az ellenállás T hőmérsékleten. 

 
1.16. ábra Fémek ellenállásának alakulása a hőmérséklet függvényében[4] 

A 1.16. ábra megerősíti a 20. egyenlet kijelentését. Látjuk ugyanis, hogy a fémek ellenállása a hőmérsék-

lettel növekszik. Ez a növekedés igen eltérő lehet. A fémek olvadáspontján az ellenállás törésszerűen 

megváltozik, (növekszik), majd ugyancsak pozitív hőfoktényezővel olvadék állapotban is tovább növek-

szik. Általános szabályként tehát kimondható, hogy a fémek elektromos ellenállásának hőfoktényezője 

pozitív, ez tipikusan fémes tulajdonság. 

 

1.10 A hő- és elektromos vezetőképesség viszonya: a Wiedemann-Franz (WF) sza-

bály[3] 

 

A Wiedemann-Franz szabály kimondja, hogy (nem túl kis hőmérsékleten)- a hővezető és elektromos ve-

zetőképesség hányadosa a hőmérséklettel arányos: (lásd 21. formulát). Az A (C konstans ún. Lorenz 

szám) tényező értéke független a fémtől. 

 
TA

K


        (21) 

Az 1.6. táblázatban összefoglaltuk a hő, ill. elektromos vezetéssel kapcsolatos adatokat, a WF arányt, 

valamint a megfelelő fémek olvadáspontjának értékét. 
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1.6. táblázat Fémek hő- illetve elektromos vezetéssel kapcsolatos paraméterei, WF arány, valamint olvadáspont 
értékei (Megjegyzés: a fajhő régi egységekben feltüntetve!) 

 

1.11 Kristályhibák, oldott atomok hatása a vezetőképességre 

 

A fajlagos ellenállás definíciójában a tökéletes, hibamentes anyag feltételezése szerepel amely szerint az 

ellenállást a mozgó iontörzsekben történő ütközési folyamatok okozzák. (Ezek periódikus potenciállteret 

jelentenek a mozgó alkatrész számára.) Ha a fémben a periodikus potenciáltéren kívül egyéb zavaró té-

nyezők is fellépnek, ezek külön járulékot adnak az ellenállás növeléséhez. Ilyenek: a kristályhibák (szem-

csehatárok, diszlokációk és vakanciák) valamint az oldott idegen atomok. 

A deformációk hatására főleg diszlokációk keletkeznek a fémekben. A képlékeny alakítás (pl. nyúlás) 

hatására az alábbi módon változik a fajlagos ellenállás. 

 
1.17. ábra A fajlagos ellenállás változása a nyúlás (folyás) függvényében tiszta fémben[4]. 

Ha képlékeny alakítás esetén az alakítás mértéke , akkor az eredményezett ellenállás növekedés 
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=k
n
       (22) 

ahol k anyagra és az alakítási módra jellemző állandó, n pedig egynél nem sokkal nagyobb, anyagra jel-

lemző érték. 

Az oldott idegen atomok akkor fejtenek ki jelentékeny hatást az elektromos ellenállásra, ha saját vegyér-

ték elektronjaik az oldó fém vezetési elektronjaival kölcsönhatásba lépnek. Ezt a kérdést a szilárd oldatok 

tulajdonságainak ismertetése során is érintjük. Itt csak azt említjük meg, hogy az ellenállás növekedését 

híg szilárd oldatok tartományában- ugyanazok a tényezők határozzák meg, mint az oldhatósági tarto-

mányt: ezek a Hume-Rothery szabályok, amelyek formálisan méretkülönbség és elektronegatív valencia-

különbség alapján értelmezik a híg oldatokban kialakuló elektronszerkezeti hatásokat és a szilárdság nö-

vekedését. (lásd, fázisátalakulások). Ehelyütt az elektromos vezetőképesség alakulásának és a biner fázis-

diagram alakjának kapcsolatára hívjuk fel a figyelmet: 

Az 1.18. ábrán egy korlátlan elegyedést mutató szilárd oldat alakját és az ellenállás változását láthatjuk a 

koncentráció függvényében: Amint tudjuk, a szilárd oldat az egész koncentrációtartományban egyetlen 

fázis (azonos kristályszerkezet), tehát csak az összetétel változik. To az ellenállásmérés hőmérséklete. 

Nyilvánvaló az ábra kijelentése: az elektromos ellenállás maximumon halad át és ez a maximum közel 

van az 50% összetételhez. 

 

 
1.18. ábra Szilárd oldat elektromos ellenállásának koncentrációfüggése [1] 
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1.19. ábra (a) Eutektikus ötvözet elektromos ellenállásának koncntráció függése (b) Nyílt maximumot mutató, 
intermetallikus vegyületet tartalmazó fázisdigram elektromos ellenállásának koncentrációfüggése[1] 

 

Az ilyen típusú ötvözetekben azt mondhatjuk, hogy ugyanazon vezetési sávon belül változik a két kom-

ponensből származó vezetési elektronok aránya. Látni fogjuk a továbbiakban azt is, hogy az entrópia vál-

tozása hasonló maximumot, a szabadenergia (G) pedig minimumot mutat a koncentráció függvényében a 

szilárd oldatokban.(lásd: fázisátalakulások c. fejezetben) Ezek az összefüggések arra utalnak, hogy az 

ötvözet képződése, mint szabadenergia csökkenésével járó folyamat, a szabadelektronok mozgékonysá-

gának csökkenésében is megmutatkoznak. 

A 1.19/a,b ábrán eutektikus, ill. intermetallikus vegyületet tartalmazó fázisdiagramot látunk. Mindkét 

ábrán kirajzolódnak a fázisátalakulásokkal járó törésszerű változások az elektromos ellenállásban. Az 

oldékonysági határoknál különösen éles a törés. Maga az ellenállás a szilárd oldatokon belül változik a 

leggyorsabban (növekszik). Ez a gyors változás annak felel meg, hogy az alapfémben az ötvözéssel a 

matrix-atomoktól különböző szóró potenciálokat vittünk be, és ezek az elemi ütközési folyamatok számát 

növelik, tehát az ellenállás is növekedni fog. 

Az oldékonysági határ túllépésével (mindkét oldalról!) már kétfázisú az ötvözet ( és ), mindkét fázis-

nak egyedi fajlagos ellenállása van, adott összetételnél a kettőnek súlyozott átlaga lesz az eredő ellenállás. 

A 1.19/b ábrán szereplő intermetallikus fázis, (rendszerint fémes jellegű, off-sztöchiometrikus vegyület) 

elektromos ellenállása azonban nagyobb valamennyi fázisénál, mert itt a vezetési elektronok a leginkább 

kötött állapotban vannak. 
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2. Fázisátalakulások 

 

Anyagismereti tanulmányaink során nagy figyelmet fordítottunk a kétalkotós fázisdiagramok megismeré-

sére, mert ezekből olvashatók ki azok az átalakulások, amelyek során legismertebb szerkezeti anyagokat 

(ötvözeteket és kerámiákat) előállítjuk. Ezekben az átalakulási lehetőségek végeredménye tükröződik. 

Ugyancsak megismerkedtünk az alapvető termodinamikai fogalmakkal is. Ilyenek pl. a fázis, vagy a sza-

badentalpia (G) fogalmak is. Emlékeztetőül: STHG  (1), ahol H az entalpia, S az entrópia,  

dTCHH

T

p

16,298

0

       (2) 

A belső energiát tehát itt az állandó nyomáson mért fajhő, C p segítségével értelmeztük, mivel szilárd 

testek esetében, a C p és C v közel azonos.) A soron-következő fejezetben is ezt az elvet követjük. Az 

anyagismeret megfelelő fejezetében azt is hangsúlyoztuk, hogy a szabadenergia változása szabja az 

egyensúlyi állapotot, ill. a folyamatok (átalakulások) irányát. Az önmaguktól végbemenő átalakulások 

irányát ugyanis a 0
12
 GGG (3), feltétel jelöli ki, ami azt jelenti, hogy csak olyan átalakulások 

mennek végbe önként, amelyek során a rendszer szabadenergiája csökken. 

Ez az alapösszefüggés azonban nem hordoz információt az átalakulás mechanizmusáról. A következők-

ben ezzel foglalkozunk. Mindenekelőtt osztályozzuk a fázisátalakulásokat; ez többféle szempont alapján 

történhet. Termodinamikai rendjük alapján, vagy diffúziót tartalmazó (diffusive) illetve diffúzió nélküli 

átalakulásokat szokás megkülönböztetni. Egy harmadik osztályozási lehetőség a nukleációs és növekedé-

si mechanizmus szerint zajló, illetve ennek ellentéte, a spinodális bomlási mechanizmust követő átalaku-

lások. Először a termodinamikai rendjük alapján tekintjük át az átalakulásokat, majd két fázisdiagram 

típus tulajdonságaival foglalkozunk részletesebben. Ezek a szilárd oldatok és az eutektikus rendszerek, 

ugyanis ezeket alkalmazzuk ugyanis leggyakrabban a szerkezeti anyagok előállításában, segítségükkel 

alakíthatók ki a kívánt műszaki (elsősorban mechanikai) tulajdonságok. 

2.1 A fázisátalakulások termodinamikai rendje, a fázisdiagramok alakját meghatá-

rozó tényezők [1] 

 

Ennek alapján első és másodrendű fázisátalakulásokat különböztetünk meg. Elsőrendű fázisátalakulást 

látunk az 2.1/a illetve 2.1/b ábrákon, ahol a moláris szabadentalpiát látjuk a hőmérséklet ill. nyomás 

függvényében. Törésszerű változás figyelhető meg rajtuk az átalakulás hőmérsékletén. 
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2.1. ábra A szabadentalpia változásának sematikus ábrázolása elsőrendű fázisátalakulás során a. T0 hőmérsékle-
ten b, p0 nyomáson 

A szabadentalpia hőmérséklet, ill. nyomás szerinti első deriváltjának törése van az átalakulás hőmérsékle-

tén: 

GS        

G/P= V        (2) 

Azokat az átalakulásokat tekintjük tehát elsőrendűnek, amelyek fajtérfogat-, ill. entrópiaváltozással jár-

nak. Ilyen pl. a jég olvadása és a víz fagyása (kristályosodása) is. Az elsőrendű fázisátalakulás történ-

het összetétel-változás nélkül, vagy összetétel-változással. 

Az elsőre példa az előbb említett víz jégátalakulás, lásd 2.2 ábra) Itt tehát nincs összetétel-változás. 

 

 

 
2.2. ábra szabadentalpia változása a víz-jég átalakulás hőmérsékletén, állandó nyomáson 

Ugyancsak összetétel-változás nélkül zajlanak az elemek (pl. a Fe) allotróp átalakulásai, vagy a tiszta 

fémek olvadása. A 2.3. ábrán látható a Fe rácsparaméterének törésszerű változása az , (ferrit 

ausztenit) ill.  átalakulások hőmérsékletén. 
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2.3. ábra A Fe allotróp módosulatai megváltozásakor bekövetkező rácsparaméter változások 

 

Hangsúlyozzuk, hogy az egyensúlyi állapotot a 2.2, 2.3. ábrákon a görbék metszéspontja mutatja (pl. a 

víz-jég átalakulása 1 atm nyomáson). Ismételjük, hogy az átalakulás irányát a 

0
12
 GGG

       (3) 

feltétel szabja meg, ahol G1, és G2 a kezdeti, ill. végállapotok szabadentalpiája. 

A fentiekkel ellentétben a biner olvadékokban a kristályos átalakulás során összetétel változás is van 

(lásd 2.4. ábra). A korlátlanul elegyedő kétkomponensű olvadékok megszilárdulási mechanizmusánál már 

láttuk, (Anyagismeret) hogy az egyensúlyi kristályosodásnál az olvadékból egy attól eltérő összetételű 

kristályos csíra képződik (ezt fejezi ki a likvidusz-szolidusz görbék eltérő meredeksége). Maga az átala-

kulás elsőrendű, hiszen a fajtérfogat és az entrópia megváltozik, azonban a két fázis összetétele is külön-

bözik. Ez tehát összetétel változással járó elsőrendű fázisátalakulás. 

 

 
2.4. ábra a) Az egyensúlyi koncentráció eloszlás olvadék–szilárd fázisok között a kristályosodási folyamat során b) 
az olvadék hőmérsékletének időfüggése a megszilárdulás során. (Részletes magyarázatot lásd az Anyagismeret c. 

tankönyvben!) 
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2.5. ábra Oldhatósági határt nem mutató kétkomponensű rendszer  ( és  fázisok) szabadenergia görbéi az 

összetétel függvényében (pl. kétkomponensű oldat megszilárdulása) 

A két fázis szabadentalpia görbéinek összetételfüggéséből az olvasható ki, hogy (2.5. ábra). az egyensúly 

feltételét (a legalacsonyabb energiaállapotot) az olvadék és szilárd fázisok közös érintője jelöli ki, vagyis 

a fázisátalakulás összetétel változással van egybekötve. 

Ha a biner rendszerben oldhatósági határ is van, akkor a szabadenergia görbék alakja ennél bonyolultabb.  

Másodrendű az átalakulás akkor, ha a szabadenergia és annak- első deriváltjai folytonosak az átalakulási 

hőmérsékleten, de a második deriváltak törést mutatnak.  

( 

G/T

2
)=(-S/T)P    (4) 

( 

G/P

2
) = (

V
/ P)T    (5) 

Tipikus példa a fajhő jellegzetes változása a ferromágneses-paramágneses átalakulás hőmérsékletén. A 

2.6.b ábrán példaként a Ni Curie-hőmérsékletét látjuk. A 2.6 a ábra a Curie hőmérsékleten mutatkozó 

fajhő szingularitást ábrázolja, ami kaloriméteres mérés segítségével mutatható ki.  E jelenségnek részlete-

sebb magyarázatára a „Mágneses jelenségek‖ c. fejezetben kerül sor. Hasonlóan „másodrendű‖ átalaku-

lásnak tekinthetők a rendeződési folyamatok, (lásd.  2.2. ábra) is. 
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2.6. ábra (a)A Ni fajhőjének  (Cp) változása a hőmérséklettel: az átalakulás tipikus  másodrendű fázisátalakulás 

(b) A Ni telítési mágnesezettségének változása a hőmérséklettel (Curie hőmérséklet  358 
o
C) 

 

Számunkra a mechanikai tulajdonságok megértése a legfontosabb cél, ezért itt az elsőrendű fázisátalaku-

lások mechanizmusát ismertetjük. Ezekben az átalakulásokban a határfelületi jelenségeknek is kiemelke-

dő szerepük van.  
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2.2 Határfelületi jelenségek két fázis között, a határfelület természete 

 

Az elsőrendű fázisátalakulásoknál kétféle átalakulási mechanizmust különböztetnek meg: 

 Csíraképződéssel induló és annak növekedésével folytatódó átalakulást 

 Spinodális átalakulást 

 

A csíraképződéssel induló fázisátalakulásnál a termodinamikai hajtóerő rendszerint kellően nagy ahhoz, 

hogy már kis anyagtérfogatban ellensúlyozza az átalakulással járó szabadentalpia csökkenés az új fázis 

megjelenésével járó a határfelületek keletkezését. Ezért ezek az átalakulástípusok csíraképződéssel indul-

nak és azok növekedésével folytatódnak. A határfelület az új fázis-kezdemény és a kiinduló fázis (parent) 

között jön tehát létre. A határfelületek természetével külön is foglalkozunk egy másik fejezetben, mert 

számos technológiai folyamatban, a makroszkópos határfelületnek is lényeges szerepe van. A határfelüle-

ti energia eredete kémiai természetű is lehet, de önmagában a határfelületi rétegben helyet foglaló atomok 

különleges koordinációs állapotából is ered. Itt nem makroszkópos határfelületekről beszélünk. A jelen-

ség hasonló a szemcsehatárokban helyet foglaló jellegzetes atomi koordinációs környezetekhez. Érdeklő-

désünknek az áll a középpontjában, hogy miként vehető figyelembe a határfelület megjelenése, mint az 

átalakulást gátló tényező. Ezek részben elasztikus természetűek, és az eltérő rácsparaméterek illeszkedési 

nehézségeiből keletkeznek, de szerepet játszik benne a kiinduló és új fázis fajtérfogata közötti eltérés is. 

Sok esetben szemléletes krisztallográfiai magyarázatot adhatunk arra vonatkozóan, hogy miként gátolják 

ezek a „felületi tényezők‖ az új fázis csíráinak létrejöttét és növekedését. Könnyen belátható, hogy az új 

határfelület létrehozásához szükséges energia (mint határfelületi energia) olvadék-szilárd átalakulásoknál 

is megjelenik ugyan, de itt elasztikus erők nincsenek a környező olvadék atomjainak nagy mozgékonysá-

ga miatt. 

A felsorolt tényezőket általában (formálisan) mint az „új határfelület létrehozásához szükséges energiát‖-t 

kezelik és veszik figyelembe. Ezek tehát csökkentik a fázisátalakulás tényleges „kémiai‖ hajtóerejét.  

A legelső modellt a túltelített gőzfázisból keletkező vízcseppek kondenzációjának leírásában alkalmazták 

először. Lényegét már az anyagismeretből tudjuk:  

A kritikus csíraméret koncepció abból ered, hogy új fázis térfogati szabadentalpiájának (Gv0) és a 

határfelületi energiájának előjele ( 0) szükségképpen ellentétes: 

 
23

4
3

4
rGrG

vr

    (6) 

Emiatt a tényleges hajtóerő csak akkor jelenik meg, ha a kritikus csíraméret egy meghatározott értéket 

meghalad. Kimutatható, hogy ez a kritikus csíraméret:  

TL

T
r

m






2
*

       (7) 

A (7) formulában a Tm olvadási hőmérsékletet általánosan az ‖ átalakulás‖ hőmérsékletének kell tekinteni 

(átalakulás egyensúlyi hőmérséklete), a T túlhűlés mértéke tulajdonképpen a termodinamikai hajtóerőt 

képviseli. 

Szilárd fázisú átalakulásoknál a (6) formulában szereplő határfelülettel kapcsolatos tagon kívül még az 

elasztikus erőket, továbbá a kiinduló és a keletkező fázis közötti fajtérfogat különbségeket is figyelembe 

veszik. A keletkező határfelületen különböző rácsszerkezetek illeszkedési nehézsége miatt, annak figye-

lembevételére háromféle határfelületeti szerkezetet különböztetnek meg: 
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-koherens határfelület (ekkor a két fázis rácsállandója közel azonos, azonban a kis különbségek miatt 

rugalmas feszültségek ébrednek a határfelület környezetében, lásd 2.7/a ábra) A határfelület atomjai 

mindkét fázis közös rácspontjai. 

- félkoherens (szemikoherens) határfelület. Ekkor a két rácsparaméter között nagyobb az eltérés. Az éb-

redő feszültségek feloldására éldiszlokációk képződnek  a határfelületen (2.7/b ábra) Ennek ellenére, még 

vannak közös rácspontjaik az érintkező fázisoknak. 

Inkoherens határ. A két rácstípus teljesen eltér egymástól, emiatt nincs közös rácspontjuk a határfelüle-

ten. A legnagyobb feszültségi energia ebben az esetben ébred a matrix és a kiválás szemcséi között. (2.7/c 

ábra) 

 

2.7. ábra Az új és „anya”fázis  lehetséges határfelületeinek sematikus ábrázolása: a:koherens, 
b: szemikoherens, c: inkoherens határfelületek. 

 
2.8. ábra A két fázis illeszkedési feszültségének alakfüggése korong,gömb és rúd-alakú kiválások esetén 

Maga a feszültségi energia a fentiek miatt nem lehet izotróp, így a szemcsék sem feltétlenül 

gömbalakúak, amint ezt az izotróp felületi energia elve alapján várnánk. A legkisebb illeszkedési feszült-

ség a korong alakú kiválásoknál van, a legnagyobb a gömb alakúaknál, amint ezt a 2.8. ábrán láthatjuk. 

(Itt az ún. alakfüggvényt ((c/r) ábrázoltuk különböző geometriájú kiválások esetében. Ebben az alak-

függvényben a nyírási modulus, valamint a két fázis fajtérfogatának különbségét veszik figyelembe). 

Látható, hogy a legkisebb illeszkedési feszültség a korong alakú precipitátumok esetében van, legna-

gyobb a gömb alakúaknál. A fentiek miatt gyakran megfigyelhető, hogy a diszperz fázis részecskéi az 

anyafázissal orientációs kapcsolatban vannak, továbbá gyakori az is, hogy a precipitátumok korong ala-

kúak. 

Összefoglalva: A csíraképződést visszaszorító határfelületi tényezők miatt az átalakulás hőmérséklete 

sohasem a T0 egyensúlyi hőmérséklet, hanem túlhűlésre van szükség ahhoz, hogy a 6. sz. egyenletben 

szereplő térfogati energia (termodinamikai hajtóerő) ténylegesen meghaladja a határfelületek megjelené-

sével kapcsolatos felületi energiát. Az utóbbi a fajlagos felület csökkenésével (szemcseméret növekedé-

sével) csökken. Így alakul ki az új fáziskezdemény kritikus csíramérete. Ez a kritikus csíraméret a túlhű-

lés mértékével érthetően csökken, mivel az átalakulás hajtóereje növekszik. Ezt látjuk a 2.9. ábrán. 
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2.9. ábra A kritikus csíramérethez tartozó nukleációs energiagátak változása a túlhűtés mértékével 

Az előzőek során a véletlenszerű (homogén) nukleációs jelenséget tárgyaltuk. Ennek alapfeltevése, hogy 

az új fáziskezdemények véletlenszerűen, a kristályrács bármely pontjában megjelenhetnek, vagyis a 

nuklációnak nincs kitüntetett helye. A valóságban, a reális anyagokban mégis az. nem-véletlenszerű 

nukleáció a gyakoribb, mert a szemcsehatárok mentén, szennyező atomok, rácshibák környezetében 

könnyebben beindul a nukleációs folyamat. Ezt a nem-véletlenszerű nukleációs mechanizmust vázoljuk a 

következőkben:  

A szemcsehatár menti nukleáció leegyszerűsített vázlata látható a 2.10. ábrán. A lencse-alakú képződ-

mény két R sugarú gömbsüvegvől áll össze. A határfelületi feszültség az  mátrix-szemcsék és a keletke-

ző  fáziscsíra között a következő összefüggés van: 

=2cos, r =Rsin       (8) 

Az itt nem részletezett levezetés szerint kimutatható, hogy G
x 

(ez a csillag a 2.9 ábrában)
 

szemcsehatármenti <G
x
véletlenszerű (lásd. a 2.9 ábrán) ezért, -érthetően igen gyakran- kiemelt sebes-

séggel haladnak előre a szemcsehatárokon végbemenő kiválási folyamatok. 

 
2.10. ábra A szemcsehatár menti nukleációban fellépő határfelületi feszültségek sematikus ábrázolása 

2.3 Az új fázis növekedésének mechanizmusa 

 

Az új (diszperz) fázis növekedése a nukleációt követő önálló folyamat, amely kétféle mechanizmust kö-

vethet: felületkontrollált, vagy diffúzió-kontrollált. Mindig az a lépés kontrollálja a folyamatot, amelyik a 

lassúbb. Ha összetétel változás nincs, akkor csak a felületi folyamatok határozzák meg az átalakulást. 

Ebben az esetben az átalakulást úgy írják le, mint az atomok termikusan aktivált elemi lépéseinek soroza-

tát egy határrétegen keresztül. A gyakorlatban igen gyakran kevert mechanizmusokkal találkozunk. 

A növekedési folyamat leírásában legtöbbször az 

X= 1-exp[-(Kt)n]        (9) 
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alakú összefüggéseket használják, amelyekben X az átalakult anyagtérfogat, K sebességi állandó, n az 

idő-exponens, amely a feltételezett növekedési mechanizmus szerint változhat. 

2.4 Szemcsedurvulás, rekrisztallizációs jelenség hőkezelési folyamat során 

A szemcsedurvulás azt jelenti, hogy a kiválások (precipitátumok) átlagos mérete hőkezelések során az idő 

függvényében változik, bár maga a kiválás folyamata már befejeződött. (Kétféle, kifejezést használ az 

angol nyelvű irodalom ennek a jelenségnek leírására: coarsening ill. Ostwald-ripening). Jelentősége alap-

vető az ún. diszperziós keményítésnek nevezett technológiai műveletben, ahol a kiválások okozta kemé-

nyedés mértéke (a szilárdság növekedése) szorosan összefügg a diszperz fázis átlagos szemcseméret-

eloszlásával ill. a szemcsék átlagos távolságával.(erről a későbbiek során még szót ejtünk) 

2.5 A szemcsedurvulás hajtóereje 

A szemcsedurvulás hajtóereje a határfelületekkel járó szabadenergia-járulék csökkentése. Emlékeztetünk 

rá, hogy a nukleációs folyamatot leíró 6 sz. egyenletekben szereplő határfelületi energia-tag pozitív, mi-

vel >0. A diszperz fázis teljes szabadenergiája tehát csak úgy csökkenhet tovább, hogy a szemcsék faj-

lagos felülete csökken, vagyis az átlagos szemcseméret növekszik. Ezt a tendenciát az 

    (10) 

egyenlet írja le. (Itt  r1 és r2 az  matrixban (kiválással!) keletkező  szemcsék sugarait jelöli, Ennek V a 

móltérfogata. A keletkező  szemcsék körül c lokális koncentrációk alakulnak ki, minthogy a szemcsék 

sugara, így a felületi energiája is eltérő, emiatt a környező matrix sem teljesen homogén. Ennek az lesz a 

következménye, hogy a különböző méretű szemcsék között, a  komponensnek egy gradiense lép fel, ha 

a hőmérséklet kellően nagy. Ennek hatására diffúzió indul el. Eredményeként a kisebb szemcseméretű  

kiválások mérete tovább csökken, míg a nagyobbaké növekszik. Ha a kisebb szemcsék ebben a folyamat-

ban feloldódnak, a  diszperz fázis szemcséinek átlagos távolsága növekedni fog. Így a kíválásos kemé-

nyedés hatékonysága romlik, ahogy ezt a későbbiekben még látni fogjuk. Erre vonatkozó konkrét kísérle-

ti eredményeket is láthatunk a 2.11. ábrán, ahol az izoterm hőkezelések során bekövetkező átlagos szem-

cseméret változását láthatjuk egy Fe-Cu ötvözetben. Meg kell, jegyezzük azonban, hogy ez a szemcse-

durvulás nagymértékben függ a diszperz fázis termodinamikai stabilitásától (a kiválási folyamattal járó 

szabadentalpia változástól), és - amint az ábrán is látható, - a hőkezelési folyamat hőmérsékletétől. 

 

 
2.11. ábra Kiválások méretének növekedése izoterm hőkezelések során Fe-Cu ötvözetben 
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2.6 A kooperatív fázisnövekedés és a megszakított (diszkontinuus) kiválási folyama-

tok [2] 

A kooperatív fázisnövekedéssel előrehaladó átalakulások tipikus példát láttuk az eutektikus fázisok növe-

kedésénél (lásd: Anyagismeret, a perlites átalakulásnál, amelyben az ausztenit fázis bomlik el eutektoidos 

átalakulással). Emlékeztetőül idézzük ez utóbbi folyamatot, amelyet már az „Anyagismeretben‖ is tár-

gyaltunk. A perlit keletkezésének jellegzetessége, hogy az átalakulás az ausztenit szemcsehatárairól indul 

el. (tipikus példa a nem-homogén nukleációra is! lásd 2.12. ábra) 
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2.12. ábra Ausztenit-perlites ill ausztenit-bainites átalakuilás vázlata. A perlites átalakulást nagyobb túlhűlés 
(nagyobb hűtési sebesség esetén) Bainites szövetszerkezet váltja föl, a csatolt fázisnövekedés ekkor megszűnik, 

ill. diszkontinuus kiválási mechanizmussá alakul. 

Az átalakulás a két eutektikus(toidos) fázis egymáshoz csatolt növekedésével halad előre, aminek ered-

ménye a 2.12. ábrán látható szövet-elrendezés. A csatolt növekedés lényeges eleme a fázisok növekedé-

sének U front sebessége, amelyen a csatoltan növekvő fázisok és a kiinduló fázis közötti határfelület elő-

rehaladási sebességét értjük. Ez 

dy

dc

cc

D
U

12 




       (14) 

(14) szerint ez függ a diffúzió (D) sebességétől, ami fönntartja a növekedésre merőleges irányban a szük-

séges koncentráció gradienst. Ez utóbbit a c2 és c1 (növekvő) partnerfázisok eltérő összetétele követeli 

meg. A frontsebesség (U) a hőelvonás sebességétől nagymértékben függ. Ha ez növekszik, az eutekoidos 

fázisok kereszt (y) irányú L mérete csökken (lásd 2.14 ábra), ami egy kritikus méret alatt (a növekvő  

határfelületi energia miatt) a csatolt növekedés hajtóerejét teljesen felemészti (lásd. 15. sz. formula), így 

más növekedési mechanizmus lép életbe. Fe-C-nél, az ausztenit bomlása esetében az új szövet, a bainit 

jelenik meg. Amint tudjuk, a bainites szövetben a cementit (Fe3C) fázis nincs folyamatosan jelen, hanem 

csak szigetekben. Emiatt nevezik ezt a növekedési típust megszakított (diszkontinuus) fázisnövekedés-

nek. Ez tehát akkor figyelhető meg, ha a hűtési sebesség nagy, vagy ha a kiindulási (ausztenit) összetétel 
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az eutektoidostól eltér. A növekvő fázisok térfogati aránya miatt, a kisebb térfogatszázalékban jelenlévő 

fázis már nem jelenik meg folyamatos, lamelláris szerkezetben. 

snet
Lgg 2

       (15) 

(jelölések értelmét lásd 2.14. sz. ábrán) 

 
2.13. ábra A növekedés iránya eutektoidos fázisok esetén. A lamellás és rúd alakú szerkezet egyaránt lehetséges 

a tényleges fázisösszetételtől, és a két fázis közötti határfelületi energia nagyságától függően [2] 

 

 
2.14. ábra Az eutektoidos fázisok  növekedésének sematikus ábrázolása, Az egymással érintkező  1, 2 fázisok 

közös határfelülettel, U növekedési sebességgel haladnak előre 

A folytonos, közös határfelülettel, és frontsebességgel növekvő eutektikus, ill. eutektoidos szerkezetek, 

mint nagyszilárdságú szerkezeti anyagok, nagy jelentőségűek a kompozitok előállítási technológiájában 

is.  

2.7 A diffúziómentes (martenzites) átalakulás 

 

Az előzőekben olyan fázisátalakulásokról beszéltünk, amelyekhez hosszútávú (több rácsállandónyi távol-

ságra kiterjedő) diffúzió szükséges. E diffúzió révén valósul meg a komponensek új eloszlása, amit a ki-

alakuló fázisok összetétele határoz meg. Vannak olyan elsőrendű fázisátalakulások is, amelyekben nincs 

hosszútávú diffúzió. Ezeket az angol nyelvű irodalom „diffusionless‖ átalakulásokkal jelöli. Legismer-

tebb közűlük a martenzites átalakulás, amelynek lényegét már az Anyagismeret tananyagában összefog-

laltuk. Ezen a helyen csak néhány gondolattal egészítjük ki az eddigi ismereteket. Ott már említettük, 

hogy ez az átalakulás kollektív atomi átrendeződéssel történik. Tudjuk, hogy ez a Fe-C ötvözetekben for-
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dul elő bizonyos (kb. 0.1-0.2 % nál nagyobb) karbon tartalom esetén, ha az ausztenites acélt gyorsan, 

szobahőmérsékletre hűtjük. Itt jegyezzük meg, hogy vannak „vegyes‖ átalakulási mechanizmust maguk-

ban foglaló átalakulások is: ilyen pl. a már ismert Bainetes átalakulás, amely diffúziós és martenzites jel-

legű elemeket egyaránt tartalmaz. Maga a tisztán mertenzites átalakulás csak egy csoportja a diffúziónél-

küli, ún. „rácstorzolással járó‖ átalakulásoknak. Ezeket foglalja össze vázlatosan a 2.15. ábra. 

 
2.15. ábra Lehetséges torzulások az átalakulások során 

1. dilatáció mindhárom kristálytani irányban 

2. Nyíróerő fellépése az 001 síkban, ami monoklin-jellegű szerkezet kialakulását eredményezi 

3. 001 irányú megnyúlás, egyidejűen kontrakció az 100 és 010 tengelyek mentén: tetragonális szerkezet 

kialakulása 

A rácstorzulás ezek szerint meghatározó jellemvonása a martenzites átalakulásnak. Maga a folyamat 

nukleációval kezdődik, és előrehaladása során az átalakuló anyag kétfázisú abban az értelemben, hogy 

tartalmaz átalakult és még átalakulás előtti anyagrészeket. Ez jól látható a metallográfiai felvételeken az 

ún. „tű-alakú elemek‖ megjelenésében és térfogati gyakoriságok növekedésében.(lásd: Anyagismeret) 

 

 
2.16. ábra A martenzites átalakulás időfüggése izoterm hőkezelések során Fe Ni24Mn3 ötvözetben, különböző 

hőmérsékleteken 

Azt is leírtuk, hogy ezek a „tű alakú‖ részecskék maguk a martenzitesen átalakult anyagrészek, amelyek 

nagy sebességgel, kollektív szimmetriaváltás révén, rácstorzulással alakulnak ki, ha a hajtóerő kellő mér-

tékű. Az átalakuló anyag teljes térfogatában ez csak fokozatosan teljesül, mert a feszültségek a folyamat 

hajtóerejét részben felemésztik. Ha a folyamatot az idő függvényében figyeljük, ez telítési jellegű görbét 

mutat. Fontos azonban, hogy itt nem az individuális „martenzit-egységek‖ kifejlődésének időfüggéséről 

van szó, hanem azok számának növekedéséről. Maga a „martenzites szemcse‖ igen gyorsan, a másodperc 

tört része alatt keletkezik, és a folyamat lokálisan le is áll, mert, ahogy az előzőekben említettük, a kelet-

kező szemcsével együtt kifejlődő nagy feszültség (dilatáció és szimmetriaváltás) lecsökkenti a hajtóerőt. 

A matrix másik pontjában ugyanakkor ez a folyamat hasonlóan lezajlik, vagyis független „átalakult tar-
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tományok‖ keletkeznek. A 2.16. ábrán a fent leírt tipikus időfüggést látjuk, adott hőmérsékleten. Minél 

kisebb a hőmérséklet, annál teljesebb az átalakulás, egyezésben az Anyagismeretben tanultakkal. Említet-

tük ugyanis, hogy az átalakulás mértéke a túlhűlés nagyságától függ, (lásd. Ms és Mf  hőmérsékletek, nö-

vekvő termodinamikai hajtóerő) 

Gyakori jellegzetessége a martenzites átalakulásnak a hiszterízis fellépése, vagyis az a tulajdonság, a hő-

mérséklet növelésekor, vagy csökkenésekor másutt jelenik meg az átalakulás. Ezt mutatja a 2.17. ábra, 

ahol két ötvözeten, elektromos ellenállásméréssel követték nyomon az átalakulást felfűtési, ill. lehűlési 

folyamatban. 

 
2.17. ábra Elektromos ellenállás változása Fe-Ni és Au-Cd ötvözetekben, a minták hűtése és felmelegítése során, 

mutatva az átalakulással járó hiszterízis jelenségét 

Látjuk az ábrán, hogy a martenzitesen átalakult fázis elektromos ellenállása kisebb, mint a kiinduló fázi-

sé. Ez lehetőséget nyújt a folyamat tanulmányozására. A hiszterízis nagysága rendszerfüggő, nagy (össze-

tételfüggő) hiszterízis figyelhető meg pl. a FeNi ötvözetekben. Növekvő Ni-tartalommal a hiszterízis hő-

mérséklet-tartománya is növekszik. (lásd 2.17. sz. ábra) 

Az átalakulás irányától függően a folyamat exoterm, ill. endoterm jelleget mutat, vagyis a hiszterízis ter-

mikus jelenségként is megjelenik.  

2.8 A spinodális bomlás[3] 

Az előzőekben tárgyalt átalakulási mechanizmusokra az volt jellemző, hogy kis átalakuló térfogatban 

kellő túlhűlés esetén nagy koncentrációváltozások alakulnak ki. Ezek biztosítják a második fázis kritikus 

csíráihoz szükséges helyi dúsulásokat. Ezek után a kritikus méretet meghaladó csírák növekedésével foly-

tatódik az átalakulás.(lásd 2.18.b ábra) A spinodális átalakulásban - ezzel szemben - nagyon kismértékű 

koncentráció fluktuációk képződésével indul el az átalakulás, ezek a fluktuációk azonban térben kiterjed-

tek. Az átalakulás úgy folytatódik, hogy a koncentráció-fluktuációk amplitudója folyamatosan növek-

szik,(lásd 2.18. c. ábra), így gyakorlatilag nukleációs gát fellépése nélkül,- a szabadenergia fokozatos 

csökkenése mellett- az egész közeg átalakul. Ilyen „oldott komponenesben dús‖ tartományok nagyfelbon-

tású szerkezetvizsgálatokkal is kimutathatók, pl. az Al-alapú ötvözetekben megfigyelt kiválási folyama-

tokban (Guinier-Preston zónák). Ezek a fluktuációk az átalakulás közbülső stádiumában figyelhetők meg. 

A 2.18. sz ábrán összehasonlíthatjuk a nukleációs-növekedéses átalakulás, és a spinodális bomlás mecha-

nizmusát: 
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2.18. ábra A nukleációs-növekedéses, valamint a spinodális mechanizmusú átalakulások összehasonlítása, Al-Zn 
rendszer esetén a. spinodális görbe,  b. koncentráció-eloszlási profil nukleációs-növekedéses átalakulás esetén, c. 

koncentrációprofil spinodális bomlás esetén 

Az ilyen bomlási folyamatokban nincsenek a klasszikus, nukleációs típusú átalakulásokra jellemző éles 

határfelületek, amit sematikusan a 2.18. b ábra mutat, hanem diffúz határfelületek választják el egymástól 

a térben periódikus koncentráció fluktuációkat. A spinodális bomlás rendszerint az olyan rendszerekben 

lép fel, (Al-Cu, Al-Zn,) ahol a képződő új fázissal járó szabadenergia csökkenés nem kellően nagy ahhoz, 

hogy a határozott, új kristályszerkezet fellépésével járó, pozitív felületi energia jelenlétét ellensúlyozza, 

annak ellenére, hogy ez utóbbi gyakran csak 
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nagyságrendű.(ezek a határfelületek ugyanis 

többnyire koherensek (lásd: 8. ábrát. Itt jegyezzük meg, hogy a félkoherens és inkoherens határok felületi 

energiája
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 Az utóbbi típusú határfelületek nagy energiája a nagy 

torzulások és térfogatkülönbségek miatti illeszkedés nehézségek miatt van. A koherens, termodinamikai-

lag is stabil kiválások megjelenése előtt játszódik le tehát a spinodális szétválásnak nevezett jelenség, 

amelynek tipikus példája a már említett Al-Cu ötvözetekben lezajló kiválásos mechanizmus (lásd  

Anyagismeret: Nem vasalapú ötvözetek c. fejezet). 

 

2.9 Néhány kétkomponensű szilárd oldat fázisdiagramjának alakja és annak ter-

modinamikai háttere: A szilárd oldatok képződése[4] 

 

Ha egy tiszta (A) fémben egy másik (B) fémet (idegen atomot) oldunk, két kérdésre kell választ adnunk: 

Milyen termikus (hő) jelenségeket tapasztalhatunk? A hőjelenség (képződéshő) jelzés értékű ugyanis arra 

vonatkozóan, hogy milyen kölcsönhatás alakul ki az új atomi kapcsolatok létesülésével. Második kérdés-

ként azt fogalmazhatjuk meg, hogy miként változnak az idegen atomok oldásakor az alapfém fizikai tu-

lajdonságai? 
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Az első kérdést a következőképpen is feltehetjük: miként változnak a termodinamikai állapotfüggvények, 

ha az összetétel is megjelenik, mint állapotjelző? Egyáltalán mitől függ, az A tiszta fémben a B (fém) 

oldhatósága? 

Többféle közelítést alkalmaznak. A válaszok abban különböznek, hogy milyen elhanyagolásokat teszünk 

az oldat képződésének értelmezése során. 

A legegyszerűbb oldat típust „ideális‖-nak nevezik. A (kötési energia) az oldott anyag és az oldószer 

atomjai között lényegileg azonos. Ez abban nyilvánul meg, hogy nincs mérhető hőjelenség az elegyedés 

során, vagyis az elegyedési hő zérus: 

HM= 0        (16) 

Ilyen viselkedést legelőször szerves molekulák közötti elegyedéskor tapasztaltak. A kérdéskör vizsgáló-

jának neve után az ún. Raoult-típusú oldatok elnevezést kapták. Ha az A és B atomok közötti kötési ener-

giát AA és BB ill AB vel jelöljük, és azt tételezzük fel, hogy az oldat energiája ezekből a pár-energia 

kapcsolatokból felépíthető, akkor 

2B - AA BB = 0       (17) 

Vannak ilyen elegyek mind gáz, mind folyadék állapotban. A kétatomos gázoknál (O2, N2) a molekulák 

alkotják az ilyen elegyet, de előfordul ez a viselkedés folyadék állapotban is.(pl. szénhidrogének között) 

Minthogy az A és B atomok között közel azonos az atomi kölcsönhatások erőssége, azt eredményezi, 

hogy a teljes gőznyomás (pl. 1 atm) kialakításához a komponensek olyan arányban járulnak hozzá, ami-

lyen arányban, az oldatban is részt vesznek: 

pA/pAo=xA,        (18) 

 ahol pA az A komponens gőznyomása az oldat felett, pAo pedig a tiszta A komponens gőznyomá-

sa,(emlékeztetőül: a levegő esetében ez megvalósul: Az oxigénnek parciális nyomása kb 1/5 atm.) 

Noha az AA, BB ill. AB kötési energiák erőssége azonos, a két komponens (akár gáz, akár folyadék álla-

potú) önmagától, spontán módon elegyedik. Eközben a szabadentalpiának csökkennie kell 

G=H-TS <0       (19) 

Az elegyedéssel kapcsolatos teljes szabadentalpia változás (19) szerint két tagból áll: Minthogy a kompo-

nensek tulajdonságai kémiailag közel állnak, az elegyedési hő (H0), az elegyedés hajtóereje kizárólag 

az entrópia növekedése. Az entrópiának növekednie kell, ez teljesül is, az entrópia statisztikus értelmezé-

se szerint (Anyagismeret) 

Itt jegyezzük meg, hogy az ideális viselkedéstől való eltérés esetén gyakran használják a koncentráció 

helyett az aktivitás fogalmát: 

A = AxA        (20) 

Itt tehát A az A komponens aktivitása, A az aktivitási koefficiens. Nyilvánvaló, hogy ideális oldatokban 

A = xA, és A=1 

Hogyan változik az entalpia, entrópia és a szabadentalpia a két komponens elegyedésekor? 
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2.19. ábra Az entalpia összetételfüggése ideális, és az ideálistól való eltérést mutató oldatokban 

 

Az entalpia összetétel függésének lehetőségeit látjuk a 2.20. ábrákon elegyedés során. Ha H=0, (ideális 

oldat), az elegy entalpiája (adott koncentrációja esetén) a komponensek entalpiájának koncentráció sze-

rint súlyozott átlaga. (b ábra: 2B-AA-BB =0) Kétféle eltérés figyelhető meg ettől: a negatív eltérés 

esetén (a ábra, ekkor 2B-AA-BB > 0). Az elegyedés itt hőfelszabadulással jár, a partneratomok kö-

zötti kölcsönhatási energia nagyobb, mint az azonos atomok között. Ez hozzájárul az oldódással kapcso-

latos szabadenergia csökkenéshez. Pozitív eltérésnél (c ábra, ekkor 2B-AA-BB  0). Ekkor inkább 

szétválásos tendenciák érvényesülnek. 
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2.20. ábra A kiindulási komponensek entrópiája (a) az elegyedés során  bekövetkező entrópianövekedés (b) és a 
elegyedés utáni teljes entrópia (c) 
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2.21. ábra Az entalpia, entrópia és a szabadenergia összetételfüggése negatív és pozitív elegyedési hő esetén 

 

2.21 ábrán is látható, hogy az elegyedési entalpia(Hk) kismértékben negatív ill. pozitv is lehet a hetero és 

homo-atomos kölcsönhatások egymáshoz való viszonyának következtében. Amennyiben az elegyedési 

hő  0, (vagy csak igen kis negatív érték) a fázisdiagramoknak jellegzetes lencse alakja lesz. Itt kell 

hangsúlyozni, hogy a fémek egymás közötti oldataiban ritka a teljesen ideális viselkedés. 

Figyelemreméltó az összefüggés a (keveredési) entrópia nagysága és a fázisdiagramra jellemző lencse-

alakja között. Minél kisebb az entrópia változás, annál közelebb futnak egymáshoz a likvidus-szolidusz 

görbék. (Lásd 2.22-2.24 ábra fázisdiagramjain). Mivel (H0), az oldat képződésekor a szabadenergia 

csökkenést jórészt a –TS tag képviseli. Ennek következménye az idézett fázisdiagramokon, hogy a kép-

ződő szilárd oldatok általában rendezetlenek. (lásd pl. 2.22. ábra) Kisebb hőmérsékleteken a rendeződés 

jelenti a kisebb szabadenergiájú állapot elérését. 

 

2.22. ábra Au-Cu fázisdiagram:korlátlan elegyedés és rendezetlen oldat nagy hőmérsékleten, kis hőmérsékleten a 
rendeződés (entrópia csökkenés) jelenti  a kisebb szabadenergiájú állapotot. 
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2.23. ábra Fe-Ni fázisdiagram: nagy hőmérsékleten rendezetlen lapcentrált köbös szilárd oldat, kis hőmérsékleten 

fázis-szeparáció és rendeződés 

 
2.24. ábra, Ag Au  fázisdiagram: korlátlan elegyedés a teljes koncentrációtartományban. (annak ellenére, hogy 

jelentős az olvadáspont különbség a két komponens között. lényeges: a kémiai rokonság) 

 

A korlátlanul oldódás esetén a szolidusz és a likvidusz is egy-egy folytonos görbeként köti össze a két 

komponenst. Említettük, hogy a két görbe ilyenkor rendszerint lencse-alakú, zárt területet alkot. A 

likvidusz és a szolidusz annál közelebb vannak egymáshoz (annál kisebb a határolt terület), minél köze-

lebb állnak kémiai rokonság tekintetében a komponensek. Ezt jól mutatják az idézett fázisdiagramok is. 

A szolidusz és likvidusz együttfutása azt jelenti hogy a hűtési sebességtől függetlenül ugyanolyan össze-

tételű szilárd fázis keletkezik, mint a kiindulási olvadékfázis összetétele. A diagramok hasonlóságának 

oka az, hogy az Ag és Au, a Cu és Au, valamint a Fe és Ni kémiai tulajdonságaikat tekintve közelállóak. 

Szilárd fázisban, kis hőmérsékleteken természetesen különféle rendeződési folyamatok lépnek fel, (vagy 
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allotróp átalakulásokkal valósul meg a szabadenergia csökkenés) az idézett fázisdiagramokban. (pl. Au-

Cu) 

Összegezve: a kis képződéshő ill. kis entrópiaváltozás esetén a fázisdiagram alakja lencse alakú, a lencse 

területe annál kisebb, minél kisebb az elegyedési hő.  

Megszilárdulás során a szolidusz és likvidusz együttfutása azt eredményezi, hogy a megoszlási hányados 

értéke (adott hőmérsékleten, egyensúlyban lévő olvadék és szilárd fázisok összetételének aránya) közel 

egységnyi. 

2.10 A komponensek tulajdonságai, mint az oldhatóságot meghatározó tényezők[5] 

 

A szilárd oldatok osztályozásánál már ismertettük a Hume-Rothery szabályokat. (Anyagismeret, 52. old.) 

Ekkor az atomi méretkülönbséget, elektronegativitás és vegyérték elektronok számbeli eltérését jelöltük 

meg, mint az oldékonyságot meghatározó tényezőket. 

Tudjuk azonban azt is, hogy -a fémes jellegből következően- a vegyértékelektronok a „szabad-elektron‖ 

jelleget is magukban hordozzák, így a szilárd oldatok leírásában indokolt az olyan megközelítés is hogy 

az ötvözést úgy tekintsük, mint a vegyérték-elektronok koncentrációjának változását, hiszen ezek nem 

kötődnek szorosan egy-egy atomhoz. 

Ez az átlagos-vegyérték elektronszám változás (egy atomra eső vegyértékelektronok száma: e/a) tehát 

szükségszerűen változik az ötvözésnél, mert az oldott atomok vegyérték-állapota az alapfém atomokétól 

eltér, így az ötvözési folyamatot az egy atomra jutó vegyértékeletronok számának (e/a) változásaként is 

leírhatjuk. 

Korlátait jelenti az elképzelésnek azonban, hogy főként az s+p típusú elektronok jelenlétében ad jó le-

írást. Ha az oldott atomnak d-elektronjai is vannak, a modell már kevéssé használható. 

A nemesfém, vagy Cu, ill. Ag-alapú ötvözetekben az oldhatósági viszonyok elektron szerkezeten alapuló 

előrejelzésére jó példát látunk a 2.25. sz. ábrasoron.  

 

2.25. ábra Néhány Ag alapú fázisdiagram részletei az oldhatóság bemutatására (-fázis kiterjedése) 
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Néhány Ag alapú fázisdiagram részleteit láthatjuk itt. Összehasonlíthatjuk ún. -fázisok stabilitási tarto-

mányát különböző ötvözőelemek esetében. A Cd, Sn, Sb növekvő számú vegyértékelektronnal növelik az 

e/a arányt egyébként azonos ötvöző-koncentráció esetén is. Ennek sorrendjében csökken az  fázis (szi-

lárd oldat) stabilitásának tartománya (ami azt jelenti, hogy szóbanforgó fémek olhatósága a megfelelő 

sorrenben fokozatosan csökken) Ha ezeket a fázisdiagramokat az 1. táblázattal összevetjük, feltűnik, 

hogy  egy adott  (pl. az   fázist tekintve, ugyanazon e/a  érték elérésénél fellép az oldhatósági (fázis) 

határ.  

A táblázatban látható, hogy számos Ag és Cu ötvözetben az -fázis stabilitási határa   1.38-1.40 e/a ér-

téknél van. Hasonlóképpen rögzített e/a jelöli a többi fázis stabilitásának határát is. Ez azt jelenti, hogy az 

oldhatósági viszonyokat az egy atomra eső vegyérték-elektronok száma határozza meg ezekben az ötvö-

zetekben. Meg kell jegyezni, hogy a Hume-Rothery szabályok kvalitatív előrejelzése alapján ugyanezt a 

tendenciát várjuk az oldhatósági viszonyok alakulásában. 
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2.1. táblázat Fázishatárok néhány Cu, Ag alapú ötvözetben és a hozzájuk tartozó e/a arányok 

Ötvözetek 

α fázisha-

tár a

e

 

β fá-

zis 

β fázis  

mini-

mum c

e

 

γ fázis 

γ fázisha-

tár a

e

 

ε fázis 

ε fá-

zis-

határ 

Cu-Zn 1.38 CuZn 1.48 Cu5Zns 1.58-1.66 CuZns 
1.78-

1.87 

Cu-Al 1.41 
Cu3A

l 
1.48 Cu9Al4 1.63-1.77   

Cu-Ga 1.41 
Cu3G

a 
 

Cu9Ga

4 
   

Cu-Si 1.42 Cu5Si 1.49     

Cu-Ge 1.36     Cu3Ge  

Cu-Sn 1.27 
Cu5S

n 
1.49 

Cu31Sn

s 
1.60-1.63 Cu3Sn 

1.73-

1.75 

Ag-Zn 1.38 AgZn  Ag5Zns 1.58-1.63  
1.67-

1.90 

Ag-Cd 1.42 AgCd 1.50  1.59-1.63 AgCd3 
1.65-

1.82 

Ag-Al 1.41 
Ag3A

l 
   Ag5Al3 

1.55-

1.80 
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2.26. ábra Az oldhatósági határ túllépésével járó elektronsűrűség változás egy új fázis  megjelenésével: a második 

fázis megjelenésével  törésszerűen változik  az elektronsűrűség az oldhatósági határon (b), átlapolódó ener-
giasávok 

Az oldhatóság elektronszerkezeti alapjai az ún. merev sáv elmélet alapján is érthetők: Eszerint az alapfém 

kristályszerkezete határozza meg, hogy –egy adott kristályszerkezetben- a vegyérték sávban mennyi 

elektron helyezhető el anélkül, hogy a Fermi-felület alakja ill. energiaszintje megváltozna (2.26/a ábra). 

Ha ez a betöltési sűrűség egy kritikus határához ér, a kristályszerkezetben olyan változás következik be, 

amelynek eredményeként a vegyértékelektronok alacsonyabb energianívón helyezkedhetnek el. (2.26/b 

ábra) A szerkezetváltozás -változatlan összetétel mellett, a hőmérséklet változására is megtörténhet. (pl. 

allotróp átalakulások).  

Az elektronrendszer tehát vagy a kristályszerkezet átalakulásával, vagy egy második fázis megjelenésé-

vel stabilizálódik. (2.27. ábra) Ez utóbbi esetben a két fázis szabadentalpia görbéihez húzott közös érintő 

jelöli ki az energia minimumot. A szilárd oldatok stabilitási tartományát a koncentráció, ill. a hőmérséklet 

függvényében is változtathatjuk. Allandó hőmérsékleten az összetétel, vagyis az elektron – koncentráció 

megváltozása okozza a szerkezet átalakulását. 

 
2.27. ábra A szabadenergia minimum megvalósulása egy új (közbülső) fázis megjelenésével 
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Az új fázist igen gyakran „közbülső fázis‖-nak nevezik. Ennek stabilitása jellegzetes kapcsolatban van a 

szomszédos „terminális‖ szilárd oldatéval, amint ezt a 2.28 ábrán láthatjuk. Minél stabilabb a közbülső 

fázis, annál szűkebb annak koncentráció tartománya, vagyis annál inkább ragaszkodik egy állandó össze-

tételhez (és egy adott kristályszerkezethez) Ezzel együtt jár, hogy a szomszédos terminális () szilárd 

oldatban az oldhatósági határ kisebb lesz. 

2.11 A korlátolt elegyedést mutató biner rendszerek szabadentalpia görbéi és a fázis-

diagramok alakja  

 

Az előzőekben már láttuk, hogy a szilárd fázisban egymást csak korlátoltan oldó komponensek esetében a 

legkisebb szabadenergiájú állapot gyakran csak két fázis együttes jelenlétével valósul meg. Ezek között 

kitüntetett jelentőségűek az eutektikus rendszerek. Tudjuk, hogy ezekben a megszilárdulás egyetlen lé-

pésben történik. (lásd Anyagismeret, 56 old.) 

Az eutektikus fázisdiagramok közül itt külön megemlítjük azt a típust, amelynél az alkotóknak a szilárd, 

eutektikus fázisokban is van korlátozott oldhatósága. Az ilyen ötvözettípusokban hozható létre az ún. 

„kiválásos keményedési‖ folyamat, aminek alkalmazása a szerkezeti anyagokban általánosan elterjedt. A 

keményedési folyamatnak alapja az, hogy az eutektikus hőmérsékleten legnagyobb a komponensek 

oldékonysága. Ha tehát az összetételt úgy választjuk meg, hogy az akár az  akár a  szilárd oldat tarto-

mányán belül legyen az eutektikális hőmérsékletén, és ezt az ötvözetet –megfelelő homogenizáló hőkeze-

lés után gyorsan lehűtjük, túltelített oldatokat kapunk, s ezeket megfelelő mőmérsékleten hőkezelve áll 

elő a „diszperz második fázis‖. Az eutektikumoknak ez a csoportja a nagyszilárdságú szerkezeti anya-

goknak (kompozitok, turbina lapátok, forgóelemek stb) fontos alkotó eleme..(2.30 ábra) 

A szabadentalpia hőmérséklet és összetételfüggése a 2.28. ábra szerint alakul: A T5 hőmérsékleten, min-

den összetételnél az olvadékfázis a stabil. T4 és T3 hőmérsékleten két fázis (olvadék és együttes jelenlété-

vel valósulhat meg a legalacsonyabb energiaállapot. A konkrét összetételeket a közös érintő jelöli ki.) 

T2 hőmérsékleten az eutektikus ( és ) szilárd fázisok és az eutektikus olvadék van egyensulyban. Ez 

csak egyetlen hőmérsékleten és az eutektikus összetételnél valósulhat meg. T1 hőmérsékleten már csak 

két szilárd fázis jelenti a legalacsonyabb energiaállapotot, de ezeknek összetétele hőmérséklettől függően 

változik. (lásd 2.29. ábra) 
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2.28. ábra Eutektikus fázisdiagram szabadenergiagörbéi: az olvadék( L) és eutektikus szilárd oldatok ( és ) 

egymáshoz viszonyított eltolódásai a hőmérséklet változásával. 
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2.29. ábra Eutektikus fázisdiagram, ahol az alkotók szilárd fázisban is mutatnak korlátolt oldhatóságot( és ) 

2.12 A szilárd oldatok tulajdonságai 

 

Bár az oldhatóságot, mint az átlagos elektronszám változást, mint globális, az egész anyagra kiterjedő 

jellemzőként tárgyaltuk, a híg oldatok vizsgálata (igen kismennyiségű oldott komponens jelenléte) azt 

mutatja, hogy az ötvözésnek lokális hatása is van az oldó fém elektronszerkezetében. Ilyen lokális hatásra 

utal a fajlagos ellenállás növekedésének koncentráció függése szilárd oldatokban. Az atomi ellenállás 

járulék (1 at% ötvöző okozott ellenállás növekmény) annál nagyobb, minél nagyobb a különbség az ol-

dott atom és a matrix oldófém vegyérték elektronjainak száma között, ill minél nagyobb az elektronegati-

vitásbeli különbségük. Ez arra utal, hogy szilárd oldatokban hasonló elvek alapján értelmezhető az elekt-

ronszerkezetben keltett helyi változás nagysága, mint az oldhatóság. (Lásd Hume-Rothery szabályok) 

Erre látunk jó példát a 2.30. ábrán. 

 

 
2.30. ábra Az Al fajlagos ellenállásának növekedése az oldott atomok koncentrációjával 

Az Al alapfémben számos, fémes oldott komponenes által okozott ellenállásnövekedés látható itt, az ol-

dott atomok koncentrációjának függvényében. Az ellenállás-növekedés helyi jellegű elektronszerkezeti 
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zavarokból áll, az oldott atomok körüli elektronszerkezet helyi megváltozásából ered, ami a „szabad 

elektron‖ jelleget hangsúlyozó elméleti közelítés korlátaira utal. 

Ugyanilyen helyi jellegű kölcsönhatásra utalnak az oldott atomok okozta lokális rácstorzulások, feszült-

ségterek, amelyek a -mozgó diszlokációkkal kölcsönhatva,- az oldott atomok által okozott keménység-

növekedés alapját képezik. 

2.13 Az oldott atomok által okozott rácstorzulás, a lokális feszültségtér, és az okozott 

keménység növekedés [6] 

 

Láttuk, hogy az oldott atomok beépülésének eredménye az elektronszerkezet helyi megváltozása, és ez az 

elektromos ellenállás növekedésében jól tükröződik. Ugyanilyen lokális jelenségre utalnak a rácsparamé-

ter (rácsállandó) változások is amint ezt a 2.31/a,b ábrákon látjuk.  

Az oldott szubsztitúciós (helyettesítéses) ötvöző atomok annál inkább torzítják a rácsot, minél nagyobb 

matrix fém és az oldott atomok közötti vegyérték, ill. elektronegativitás, vagy méret-különbség. Ez a tor-

zítás a rácsparaméter megváltozásában is kifejezésre jut. 

A következőkben direkt összefüggést mutatunk be arra vonatkozóan, hogy ez a rácsdeformáció miként 

mutatkozik meg egy konkrét mechanikai jellemzőben, pl. a keménység változásában. 

 

 

2.31. ábra 31/a,b ábra 1 at% oldott ötvöző okozta rácsállandó változása Au, Ag, és Cu alapú szilárd oldatokban, az 
oldott komponens vegyértékállapotának (ill. rendszámának) függvényében. 
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2.14 A szilárd oldatok keménysége és az oldott atomok körüli feszültségtér kap-

csolata  

 

A rácstorzulással (rácsparaméter változással) hasonló növekedést mutat a megfelelő ötvözeteken mért 

Vickers keménység is. A 2.33/a,b ábrákon az 1 at%-ötvöző által okozott keménység növekedését mutatja 

Cu alapú szilárd oldatokban. A Cu-hez közel álló, nagy oldékonyságot mutató Zn, Ni alig változtatja a 

keménységet. A Si elektronegativitása nagyobb, mint a tipikus fémeké, ezért a keménység növekedés itt 

már jelentősebb. Az Sn, Sb esetében a keménységnövekedés már jelentékeny mivel a Cu-hez képest je-

lentős a vegyérték állapotbeli különbségük. Lényeges megfigyelés, hogy a deformáció előtti (tehát az 

öntött állapotra jellemző) keménység sorrendje változatlan a plasztikus deformáció (hengerlés) után is, 

csak a deformáció hatására további keménységnövekedés tapasztalható. Az oldott atomok által okozott és 

a soron következő alakítási keményedések tehát sok esetben egymásra halmozódnak, egymás hatását erő-

sítik a mozgó diszlokációk és az oldott atomok feszültségterének kölcsönhatása miatt. 
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2.32. ábra a: keménységnövekedés 1 at% oldott komponens hatására b: A felkeményedés mértéke hideg alakítás 
hatására 1 at% ötvözőt tartalmazó Cu-alapú szilárd oldatokban. 
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3. Nem-egyensúlyi (metastabil) ötvözetek 

 

(Eltérés a termodinamikai egyensúlytól: jelenségek, fizikai tulajdonságok, anyagok, előállítási módsze-

rek) 

3.1 Bevezetés 

 

A Fe-C fázisdiagram tárgyalása során találkoztunk először a metastabil állapot fogalmával. (Anyagisme-

ret, Az acélok nem-egyensúlyi átalakulása, 76 old) Az ausztenit fázis bomlásánál figyeltük meg, hogy a 

keletkező szövetszerkezet lényegesen eltérő lehet ugyanazon összetétel esetén is, ha a hűtési sebességet 

változtatjuk. 

A metastabil fázisok keletkezését történetileg is a vasötvözetekben, az acél metallurgiájának kutatása 

során figyelték meg első alkalommal. Mint önálló tudományterületet- csak az 1960-70 es évektől kezdő-

dően művelik, s mára már széles skáláját ismerjük a tulajdonságaiknak és előállítási módszereiknek. Elő-

állításukhoz több új technológia megjelenése is fűződik. Gyakorlati felhasználásuk igen széleskörű, mind 

a mágneses, mind a szerkezeti anyagok területén. A jelen tananyag „Fázisátalakulások‖ c. fejezetében is 

érintettük már néhány vonatkozását ennek a területnek. 

Ebben a fejezetben részletesen ismertetjük ezen anyagok (főként ötvözetek) keletkezésének alapelveit, 

tulajdonságaikat és jelentősebb felhasználásaikat. Gyakorlati jelentőségük felismerését az elmúlt 3 évti-

zed intenzív anyagkutatása felgyorsította, miután felismerték, hogy a metastabil fázisok, ill. jelenségek 

olyan klasszikus, termodinamikai értelemben stabilnak tekintett anyagokban is fellelhetők, amelyeknek 

tulajdonságait több évtizede ismerjük, esetenként, mint inter-diszciplináris területeket műveljük. (pl. a 

határfelületekhez köthető jelenségek és technológiák: surface engineering), a kolloid-rendszerek, kataliti-

kus jelenségek, vagy a már eddigi tanulmányinkból ismert és alkalmazott fázisátalakulások közül a 

martenzites átalakulás, vagy a karbon allotróp módosulatai közötti átalakulások  stb. (pl. a gyémánt-grafit 

közötti átalakulás stb.). A jelenségkör tehát igen széles. E fejezet célja, hogy néhány, látszólag távoli 

anyagtechnológia közös jellemzőire rávilágítsunk, azokat közös szemléletbe foglaljuk.[1]  

 

3.2 A termodinamikai háttér 

Az eddigi ismereteinkből már tudjuk (Anyagismeret, 2.10 ábra), hogy az egyensúlyi állapotot a G (sza-

badentalpia) minimuma jellemzi. Ez az állapot bizonyos atomi konfigurációkhoz (atomi kapcsolatok tér-

beni elrendeződéséhez) kötött. Azt is említettük, hogy az időben stabilnak látszó állapot (A állapot) csak 

látszólagos. (1. ábra) A rendszer -termikus aktiválással- ugyanis még kisebb szabadenergia értéket is fel-

vehet: ez a „B‖ állapot. Az „A‖ állapotot azért neveztük „metastabil‖-nak, mert az anyagnak azonos 

nyomáson és hőmérsékleten kisebb szabadentalpiájú állapota is van. 
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3.1. ábra A szabadenergia alakulásának sematikus ábrája az atomi konfigurációk függvényében: egyensúlyi 

helyzetet jelöl a dG=0 állapot, amely azonban metastabil állapotot is jelölhet. 

 
3.2. ábra Időskálától függő, lehetséges átalakulások egy rendszer energia-állapotai között[2] 

Az 3.1. ábra korábbi értelme itt további kiegészítést nyer: az ábra lényeges kijelentése, hogy a két állapot 

közül tehát az A-nak szabadentalpiája nagyobb. A kettő közötti különbséget „többlet‖ energiának (excess 

energy) nevezzük. Ez az energia felszabadul, ha a rendszer valódi termodinamikai egyensúlyba kerül. 

Ehhez azonban az „A‖ állapotot aktiválni kell. Ezt fejezi ki a Ga aktiválási energia, amelynek nagysága 

a rendszertől függ, tehát -pl. a szóban-forgó anyag atomjai közötti kötés erősségétől is függően- igen elté-

rő lehet. A metastabil  stabil átmenetre vonatkozóan jó példa, az előző tanulmányainkból a gyémánt-

grafit átalakulás (a metastabil gyémántot 7-800 °C-ra felhevítve, grafitosodás indul el). Az ábra önmagá-

ban tehát csak elvi eligazítást nyújt arra vonatkozóan, hogy termodinamikai értelemben mit jelent a 

metastabil állapot. Magának a metastabil állapotnak keletkezése, vagy akár megszűnése már kinetikai 

kérdés, vagyis az átalakulásban résztvevő atomok kötésállapotának, mozgékonyságának függvénye. A 

metastabil állapot keletkezését és megszűnését, mint időben lejátszódó folyamatot értelmezi a 3.2. sz. 

ábra.  

Bár a metastabil állapot létrehozásának számos módja ismert, (erről a későbbiek során még szót ejtünk), 

valamennyi eljárás közös alapja, hogy a többlet energiát olyan gyorsan vonjuk el az anyagból, hogy az 

atomok mozgása nem tudja követni a kisebb energiatartalomnak megfelelő átrendeződést, így a többlet 

energia befagy. Első lépésként az anyagot nagyobb energiaállapotba hozzuk (ún. többlet energia bevitel) 

A 3.2. sz. ábrán ezt a G1 állapottal jelöltük. Már erre a lépésre is számos lehetőség kínálkozik. A többlet 

energia bevitele lehetséges pl. olvasztással. Az aktiválási folyamat termodinamikai értelemben átmeneti-

leg energia felvételt jelent, ami ahhoz szükséges, hogy az 3.1. sz. ábrán jelölt energiagáton a rendszer 

átlendüljön, így az új atomi átrendezéshez szükséges atomi mozgékonyság előálljon. Ez az aktiválási fo-

lyamat többféle úton valósulhat meg, legtöbbször a hőmérséklet növelésével. A hőmérsékleti aktiválás 

igen gyakran nagyobb hőmérsékleten stabil fázis létrehozását jelentheti (megolvasztás, vagy szilárd álla-
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potban -az acélok hőkezelésekor már ismertetett-ausztenit fázis létrehozása). De metastabil állapot szoba-

hőmérsékleten is létrejöhet pl. képlékeny alakítással. Ugyancsak metastabil állapot keletkezhet nagyener-

giájú sugárzás hatására is, vagy nagy fajlagos felület keletkezése során. Minden eljárással, amivel az 

atomi rendezetlenséget növeljük: vakanciákat, diszlokációkat halmozunk fel. Metastabil állapotot hozhat-

nak létre kémiai reakciók is (pl. hidrogén-oldódás) A metastabil állapot keletkezése mindig kinetikai kér-

dés: ez az állapot akkor jön létre, ha az energia elvonás sebességét nem tudják követni az atomi átrende-

ződés elemi lépései. A többletenergia elvonásának sebessége tehát kulcskérdés a metastabil állapot kelet-

kezésénél. Erre utalnak a 3.2.sz. ábrán jelölt, 1 ill. 2- karakterisztikus idők. A nagy sebességű energia 

elvonás eredménye pl. a Ga állapot. Ez a G2 -vel jelzett stabil állapothoz viszonyítva metastabil, vagyis 

többlet energiája van. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a metastabil állapotok az egyensúlyihoz képest 

eltérő szerkezeteket is jelentenek, és különleges fizikai tulajdonságok megjelenésével párosulnak. (Ezt 

már az acélok átalakulásainak ismertetése során is láttuk. (lásd edzési folyamatok: Anyagismeret 76. ol-

dal). A metastabilitások megjelenési formáit a 1.sz. táblázatban foglaltuk össze:  

 

3.1. táblázat Metastabilitási formák osztályozása a többlet energia ill a metastabilitás megjelenési formája alapján 

 
A METASTABIL 

ÁLLAPOT JELLEGE 
PÉLDÁK 

TÖBBLET 
ENERGIA 

(RTm) 

TÖBBLET 
ENERGIA 

J/mol) 

ÖSSZETÉTELLEL 
KAPCSOLATOS 

TÚLTELÍTETT OLDA-
TOK 

< 1 ~ 10 

SZERKEZETTEL 
KAPCSOLATOS 

TÚLHŰTÖTT OLVA-
DÉKOK, AMORF 

FÉMEK ÉS INTERME-
TALLIKUS FÁZISOK 

< 0.5 ~ 5 

MORFOLÓGIAI 
VAGY TOPOLÓGIAI 

TERMÉSZETŰ 

NAGY FELÜLETŰ, 
NANO-MÉRETŰ 

FÁZISDISZPERZIÓK 
< 0.1 ~ 1 

A termodinamikai egyensúlytól való eltérést eszerint jellemezhetjük azzal az energiatöbblettel, amely a 

metastabil és a stabil fázisok között van, de jellemezhetjük a metastabil állapot megjelenési formájával is. 

Az energiatöbblet nagysága számszerűen is megjelenik az 3.1. sz. táblázatban. Látható itt, hogy adott 

metastabilitási forma mekkora többlet energiával (excess energy) rendelkezik az egyensúlyi állapothoz 

képest. Legnagyobb többlet energája az ún. „túltelített oldat‖ jellegű metastabil állapotnak van. Kisebb 

többlet energia származik abból, ha változatlan összetétel mellett a hosszútávú kristályos rend megválto-

zik, (többféle allotróp módosulat esetén fordulhat ez elő) jó példa erre  Fe. (ferrit, ausztenit) esetleg 

„amorf állapot‖ keletkezik, Látható, hogy ebben az esetben az energiatöbblet felvétele, ill. leadása egy 

adott kristályszerkezet, a kristálytani rendezettség, a kristályrács típusának (szimmetria viszonyoknak) 

megváltozását jelenti. 

A fenti jelenségkör a már ismert anyagcsaládokban (fémes anyagokban és kerámiákban) egyaránt előfor-

dul. Általánosságára jó példát szolgáltat a szilicium-dioxid (kvarc) polimorf átalakulásainak áttekintése 

(3.1-3.4. ábrák) 

Az ábrák a kvarc polimorf módosulatait, ill. ezeknek egymásba történő átalakulásait mutatják. Az átala-

kulások kétfélék lehetnek: vagy csak rövidtávú atomi elmozdulásokat (szimmetriaváltozásokat) foglalnak 

magukban, (1 típusú átalakulás), vagy a kémiai kötések felszakadását és más szerkezeti egységek formá-

jában történő újra rendeződését is magukban foglalják (2. típusú átalakulás) Az utóbbiak többnyire nagy 

hőmérsékleten lehetségesek. A kvarc esetében az átalakulások lassúak, úgyhogy könnyen befagyasztha-

tók a nagy hőmérsékleten stabil módosulatok is. Belátható azonban a fentiek alapján, hogy ezek kis hő-

mérsékleten termodinamikai értelemben metastabilak, de szerkezeti átalakulásuk gátolt a nagy kötési 
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energiák miatt. (topológiai metastabilitás) Ilyen fizikai állapotban van pl. a kvarc-üveg (általában minden 

szilikátüveg). 

 
3.3. ábra Az atomi elmozdulások lehetséges típusainak sematikus ábrázolása a kvarc (SiO2) elemi egységeinek 

átalakulásai során[3] 

 

H - kvarc

L- kvarc

H - trid im ite

L- trid im ite

M - trid im ite

H - cristobalite

L- cristobalite

2

1

2

1 (573 °C )

1

A szilíc ium dioxid  po lim orf á ta lakulásai

1

 
3.4. ábra A sematikus átalakulások eredménye a kvarc lehetséges allotróp módosulatainak átalakulásait jelölik. [3] 

Az eddigiekből már nyilvánvaló, hogy a metastabilitási formák megjelenése igen gyakran annak a követ-

kezménye, hogy valamilyen fázisátalakulás gátlást szenved, így a kis hőmérsékletre jellemző szabadener-

gia- minimum nem alakul ki. 

A metastabilitási formák igen gyakran az olvadékok gyorshűtése során keletkeznek. A továbbiakban ez-

zel a témakörrel foglalkozunk részletesebben. Nagy gyakorlati jelentőségük miatt elsősorban a fémes 

rendszerekről lesz szó.  
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3.3 Metastabil fémes fázisok előállítása olvadékok gyorshűtésével. [1] 

 

A metastabil fázisok előállításának gyakran alkalmazott módszere az olvadékállapotból történő gyorshű-

tés, amelynek számos műszaki megoldását dolgozták ki. A legfontosabb módszereket a 2.-sz. táblázat 

tartalmazza. Itt összefoglaljuk a gyorshűtéses folyamatok jellemzőit mind a kiinduló anyagok, mind a 

keletkező lehetséges termékek szempontjából. 

 
3.2. táblázat A metastabil fázisok keletkezésének elvei olvadékból, a hűtési módszerek, a keletkező termékek 

szempontjából 

 

A megszilárduláshoz szükséges hőelvonás megvalósulhat valamely hűtőközegen, -közegben, vagy magán 

a lokálisan megolvasztott ötvözet felületén. A keletkező termék alakja ennek megfelelően lehet vékony 

szalag, huzal, csepp alakú granulátum vagy vékony felületi réteg. Geometriai megjelenésüket tekintve 

tehát igen nagy változatosságot mutatnak. Egy közös vonásuk azonban feltétlenül van: legalább egy mé-

retben korlátozottak. A korlátozottság abból adódik, hogy a magas hőmérsékletű olvadék hőtartalmát 

olyan rövid idő alatt kell elvonni, hogy a hűlés ideje alatti mozgásuk során az atomok ne tudják létrehozni 

az alacsony hőmérsékleten stabil egyensúlyi fázisaikat. Ilyen gyors hőelvonás csak úgy valósulhat meg, 

ha a hőenergiát gyakorlatilag konvekciómentesen, hővezetéssel vonjuk ki a rendszerből. Ennek feltétele, 

hogy az egymással hőkontaktusban lévő anyagok mindegyike nagy belső hővezető képességgel rendel-

kezzen. A legnagyobb hűtési sebesség az úgynevezett „self-substrat‖ technikák alkalmazásával érhető el. 
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Az ilyen hűtési sebességek fémes felületek impulzusszerű hevítése során valósulhatnak meg (pl. lézeres 

hevítés) Ekkor a felületen keletkező vékony hártyaszerű olvadéktócsa és az alatta lévő szubsztrát (tömbi 

hordozóanyag) között tökéletes a hőkontaktus.  

A 3.5. sz. ábrán a műszaki megoldások elveinek néhány tipikus példáját látjuk. Ezek között laboratóriumi 

megvalósításokra és tömegtermelésre alkalmas megvalósítási elvek egyaránt megtalálhatók. 

 

 
3.5. ábra Az olvadékok gyorshűtésekor leggyakrabban alkalmazott megoldások elvei [2] 

 

Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy az ábrákon vázlatosan ábrázolt módszerek nagyon különböző mű-

szaki célokat szolgálnak. Alkalmazásuk igen eltérő geometriájú, és fizikai állapotú termékeket eredmé-

nyeznek. Egyes technológiai folyamatok határozottan tömegszerű termelést tesznek lehetővé, mások 

pedig egyedi, kismennyiségű, kutatási célokat szolgáló anyagminták előállítását célozzák. Az „a‖. váz-

laton például épp az utóbbit láthatjuk. Ezt a módszert rendszerint akkor alkalmazzák, ha kismennyiségű, 

kémiai szempontból reaktív ötvözet gyorshűtését kell megvalósítani kiemelkedően tiszta felületekkel (pl. 

túltelített oldatokból induló kiválásos folyamatok, elektronszerkezet stb. tanulmányozása). Az ilyen jelle-

gű olvadékoknál, (mint kiinduló anyagoknál) alapvető követelmény, hogy az olvadék kémiai reakció so-

rán ne szennyeződjön (az olvasztótér anyagával ne lépjen reakcióba, a felületi oxidációt meg kell akadá-

lyozni, stb). Magát az olvadékcseppet sem olvasztó tégelyben állítják elő, hanem az ún. ‖lebegtetéses‖ 

módszerrel történik az olvasztás, ahol az anyag olvadt állapotban, (ahol leggyorsabb az ún. tégely-

reakció) a szilárd hordozó-anyaggal már nem érintkezik. Az olvasztás után az olvadékcsepp szabadesés-

ben áthalad a fényérzékelő előtt, ezáltal a mozgatható, egymáshoz csapódó hűtőtárcsák összezáródása 

időzíthetővé válik. Az olvadékcseppet ezek szétlapítják és gyorsan lehűtik. Itt lényegében egy mechani-

kus alakítással egybekötött hűtési folyamatról van szó. 

Az egész hevítési és hűtési folyamat zárt térben (vákuumban, ill. védőgázban) történik az oxidáció elke-

rülése céljából. 

A „b‖ módszer (melt spinning) vázlata lényegileg azonos a 6. sz. ábrán látható Planar Flow Casting 

(PFC) eljárással. Mindkettővel folytonos szalagok keletkeznek. A szalagok szélességét a profilfúvóka 
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geometriájával szabályozzák. A módszerek folyamatos, tömegszerű termelést tesznek lehetővé. Főként 

Lágy-mágneses ötvözetek előállítására alkalmazzák őket. 

A „c‖ módszer pikkelyek és porok előállítását célozza. Ugyancsak tömegtermelésre alkalmas. Az előállí-

tott porok ill. pikkelyek további feldolgozása a célnak megfelelően történik. A pikkelyekből pl, festék-

pigmenteket (Al-metal). Így gyártják pl. „metal‖ színű gépkocsik festékanyagát.  A porokból ún. kemény-

mágneses alapanyagok is gyárthatók, A port ezt követően tömbösítik, préseléssel egybekötött 

szintereléssel. Meg kell jegyezni, hogy az ún. kétoldali hűtéses elv („c‖ baloldali ábrája) nemcsak pikke-

lyek, hanem folytonos, széles szalagok  előállítására is alkalmas. E nagyméretű technológiát az acélipar a 

deep-forming eljárásként ismeri. Ennek lényege, hogy adott geometriájú profilnyíláson olvadékot ada-

golnak két, ellenirányban forgó henger-pár közé. Egyetlen lépésben lemez képződik. (energiatakarékos 

eljárás: hengerlési költségek csökkennek). 

A 3.6. sz. ábrán látható a folyamatos síköntés (az ún.Planar Flow Casting, PFC) elrendezése. Ezzel a 

módszerrel állítják elő nagy mennyiségben a legmodernebb lágymágneses ötvözeteket. A kvarcüvegből 

készített fúvókát (amelyben a gyorshűtésre kerülő ötvözetet megolvasztják) a forgó réz-hengerhez néhány 

tized mm távolságra közelítik. 

 

3.6. ábra A PFC eljárás laboratóriumi méretű kivitelezése: Az indukciós tekercs veszi körül a kvarcból készült ol-
vasztóteret, amelyből túlnyomással fecskendezik ki az alatta forgó hűtőkorongra, ahonnan a megszilárdult  szalag 

a centrifugális erő hatására leválik. [2] 
 

3.4 Az olvadék hűtési sebességének és a megszilárdult szerkezetnek kapcsolata 

A hagyományos hűtési sebességek növelésével egyre finomodó szemcseszerkezet alakul ki, így a megszi-

lárdult szerkezet változásában is nyomon követhető a változó hűtési sebesség. (lásd Anyagismeret, 6.2. 

ábra). Ez olvasható ki a 3.7. sz. ábra adatainak összehasonlításából is. 
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3.7. ábra A hűtési sebesség és a mikroszerkezet kapcsolata [2] 

A „szemcsefinomodás‖ a 10
2
-10

4
 K/s hűtési sebesség tartományban okoz érzékelhető változást a szerke-

zetben (Anyagismeret: 6.2 ábra). A 10
6
 nagyságrendű hűlési sebesség már a kristályrács szerkezetének 

változását is magával vonhatja. Ebben a hűlési sebességtartományban jellemző jelenség a túltelített olda-

tok keletkezése, a metastabil fázisok megjelenése, esetenként a kristályszerkezet kialakulásának vissza-

szorulása (üvegállapot keletkezése) 

3.5 Egyéb módszerek metastabil ötvözetek előállítására: a lézeres felületkezelés 

 
 

3.8. ábra (a) A pásztázó lézersugár és a szilárd felület találkozása (b) energiamérleg a szilárd felület és a lézersu-
gár kölcsönhatásakor. [4] 

 

A 3.8/a és b. ábrán a lézersugár és a szilárd test kölcsönhatásának mechanizmusát láthatjuk. A későbbiek 

során még részletesen foglalkozunk ezzel a jelenséggel a felületmódosítás témakörében. Itt csak annyit 

jegyzünk meg, hogy a lézersugár hatásövezete és annak környezete között tökéletes, ideális hőátadás van. 

Emiatt nem a határréteg, hanem az érintkező fázisok belső hővezetési tényezőitől függ a hő-áramlás (hő-

vezetés) sebessége. Ennek következtében igen nagy hűlési sebesség érhető el. Vékony réteg formájában 

nem egyensúlyi kristályos fázisok, vagy akár üvegfázis is keletkezhet a felületi rétegben. A hűlési folya-

mat tényezőit látjuk a 3.8/b ábrán. A beérkező sugárzó energia egy része visszaverődik másik része el-

nyelődik. Az elnyelt energia és a teljes beeső energia hányadosát abszorpciós tényezőnek nevezzük. Az 

abszorbeált fényenergia csak néhány tized mm mélységben hatol be a fémbe, így a felület közeli rétegben 

teljes mértékben hővé alakul. A hőenergia elvezetése részben magában a fémes környezetben történik, 

részben sugárzással a környezetbe kerül. A hasznosuló hő tehát részben a környezetet is melegíti. A fé-

mes közeg felmelegedő tartományát nevezzük a lézersugárzás hőhatás övezetének. E tartomány felmele-
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gedési ill. visszahűlési sebességétől függnek a fémes közegben keltett átalakulások. A folyamat műszaki-

technológiai részleteit később, a felületmódosításoknál ismertetjük. A következőkben az üvegállapot ke-

letkezésével, mint a metastabilitási formák különleges formájáról beszélünk. Szilárd fázisokban ugyanis 

ez az állapot jelenti a legnagyobb eltérést a termodinamikai egyensúlytól. 

3.6 Az üvegállapot keletkezése és szerkezeti jellemzői 

A 3.6. ábrán látható, ún PFC eljárással előállított vékony (30-40 μm vastagságú)fémötvözet szalagok 

egyaránt lehetnek (mikro)kristályosak de lehetnek amorf (üveg) állapotúak is. Ugyanígy keletkezhet vé-

kony, üvegállapotú rétegek pl. a lézeresen kezelt acélok felületén is. A gyorshűtés (nagy sebességű hőel-

vonás) tehát nem szükségképpen eredményez üvegállapotot. Az üveg-állapot keletkezése –adott hűlési 

sebesség teljesülése esetén- még egy másik tényezőtől, az u. n. üvegképző hajlamtól is függ. Ez utóbbi 

rendszerint a több komponensű olvadékok sajátsága. Nagy gyakorlati jelentősége miatt az üvegállapot 

kialakulásának feltételeivel és mechanizmusával külön foglalkozunk. Mindenekelőtt az üvegállapot leg-

fontosabb szerkezeti jellemzőit mutatjuk be. 

 

3.6.1 Az üvegállapot szerkezete 

Ellentétben a kristályos állapottal, -az üvegekben nincs hosszú távú (több ezer atomi távolságra kiterjedő) 

periódikus rend. Ezt szemléltetik sematikusan a 3.9/a; b ábrák, amelyek egy kristályos szilikátot ill. egy 

szilikátüveget ábrázolnak. 

 
3.9. ábra A kristályos (a)- és az üvegszerkezet (b) sematikus vázlata [3] 

A 3.9. ábra bal oldalán (a) a kristályos anyag szerkezetére jellemző térbeli periodikusságot, míg a jobb 

oldalán (b) ennek hiányát, vagyis az üvegállapotot szemléltettük. Az ábra arra is példa, hogy az ún. topo-

lógiai (térbeni) hosszútávú rend hiánya nem zárja ki a rövid-távú kémiai rend létezését, ahogyan ez 

nagyon határozottan a szilikát-üvegekre jellemző (a Si atomokat O atomok veszik körül). A határozott, 

lokális kémiai környezet teljesülése különböző mértékű lehet az üveg konkrét összetételétől, és az üvege-

ket alkotó atomok közötti kötéstípusoktól függően. Leghatározottabb kémiai rend a kovalens üvegeknél 

(lásd kerámiák, Anyagismeret, 130 old.) valósul meg. Ez a „kémiai rövid-távú rend‖ központi fogalom a 

fémes üvegek szerkezeti és fizikai tulajdonságainak leírásában is. 
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3.10. ábra A kristályos kvarc és a kvarc-üveg röntgen-diffraktogramjának összehasonlítása[3] 

A 3.10 ábrán bemutatott periódikus és aperiódikus szerkezet közötti különbség lényeges eltérésekhez 

vezet a röntgen-diffrakciós vizsgálatok eredményeiben is. (Lásd Anyagismeret, Szerkezetvizsgálat) A két 

szerkezet közötti különbség tehát atomi szintű szerkezetvizsgálattal is kimutatható. 

Mint tudjuk, a kristályos anyagokban az atomi szerkezet térbeni periodikussága (az atomok térbeni szabá-

lyos elrendeződése) a meghatározó tényező. Ennek megfelelően, a röntgen-diffrakciós felvételeken a 

kristályos anyag szerkezetére jellemző éles diffrakciós csúcsok jelennek meg, a Bragg-feltétel teljeülésé-

ből adódóan. (Anyagismeret, Szerk. vizsgálat) Ugyanannak az anyagnak amorf (üveg) állapotában az éles 

diffrakciós csúcsok helyett széles, elmosódott sáv jelenik meg. Az atomi szintű szerkezetvizsgálatok 

szempontjából tehát az éles diffrakciós csúcsok elmosódó sávvá szélesedése mutatja az amorf (üveg)-

állapot megjelenését. 

 

3.6.2 Az üvegképződés folyamatának mechanizmusa 

Amint említettük, az üvegállapot olvadékfázisból történő gyorshűtés során alakul ki és a lehetséges leg-

nagyobb eltérést jelenti a termodinamikailag stabil kristályos állapothoz képest. Az Anyagismeret 6. feje-

zetében már utaltunk rá, hogy az ötvözetek előállítási technológiája (öntési, képlékeny-alakítási technoló-

giák) hagynak a legnagyobb nyomot az optikai módszerekkel vizsgálható ún. „mikro-szerkezetben‖. Ez 

azt jelenti, hogy -a kristályos szerkezet fennmaradása mellett- az optikai úton azonosítható strukturális 

egységek (szemcseszerkezet, szemcse-alak, méreteloszlás stb.) változnak leginkább, miközben maga a 

kristályszerkezetet (vagyis a szerkezet legkisebb egysége) gyakorlatilag változatlan marad. 
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3.11. ábra TTT (hőmérséklet-idő átalakulás) diagramja a lehűlési sebesség és a kialakuló fázisviszonyok be-

mutatására[5]. (a)-üvegképződést eredményező gyors lehűlés (b)-izotermikus fűtés, mely tx idő elteltével átkris-
tályosodást eredményez (c)-az üveg lassú melegítése, mely Tx hőmérsékleten átkristályosodáshoz vezet.  

 

A 3.11. ábra szerint azonban a hűlési sebesség egy kritikus értékét meghaladva a kristályszerkezetben is 

változás történhet, a kristályos csíraképződés is visszaszorulhat. Az ábrán látható TTT görbe (Time-

Temperature-Transformation) hasonló fizikai tartalomú, mint az ausztenit fázis nem-izotermás bomlását 

leíró átalakulási görbék. (lásd: Anyagismeret 76. oldal) Az átalakulási görbék (C-görbék) alakját két té-

nyező alakítja: hogy az átalakulás kezdő lépését jelentő nukleációs (kristályos csíraképződési) folyamat-

hoz szükséges túlhűlés mértéke (a termodinamikai hajtóerő a túlhűlés növelésével növekszik) és a diffú-

ziósebesség hőmérséklet függése. A legrövidebb „inkubációs‖ időhöz (tmin) egy határozott mértékű túlhű-

lés tartozik. Ekkor a termodinamikai hajtóerő már, és a diffúziósebesség még- elegendően nagy. Ehhez 

tartozik tehát a legnagyobb átalakulási sebesség. A Tm olvadáspontról hűlő olvadékban a megfelelő 

szaggatott vonal jelzi hőmérséklet tényleges változását. E szaggatott vonal mentén az olvadék viszkozitá-

sa kb. 12-14 nagyságrenddel növekszik a Tg (üvegátalakulási hőmérséklet) eléréséig. Itt a viszkozitás 

értéke már a szilárd fázisra jellemző. (10
13

 poise) Ha a túlhűlésnek e mértékét sikerül elérni, a kristályos 

csíraképződés már visszaszorul, így lényegileg a túlhűtött olvadék szerkezete fagy be: ezt nevezzük 

üvegállapotnak. Azt a hőmérsékletet, ahol az olvadék viszkozitása ((T)) gyakorlatilag eléri a szilárd 

ötvözetét, üvegátalakulási hőmérsékletének) (Tg)-nek nevezzük. Szemben a kristályosodással, az üvegát-

alakulás nem jelent határozott hőmérsékletet, hanem – a hűtési sebességtől is függő – hőmérséklet-

tartomány, amint ezt a 3.12. sz. ábra mutatja.  
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3.12. ábra A fajtérfogat, entalpia és entrópia hőmérséklet-függése a kristályos és az üvegátalakulás során. G(v1) 
és G(v2), a (v1> v2) sebességgel hűtött olvadékokra vonatkozó üveg-átalakulásokat ill. üvegállapotokat ábrázolják. 

Az ábrán a fajtérfogat, az enthalpia (hőtartalom) és az entrópia bármelyikének hőmérsékletfüggése látha-

tó a Tm olvadáspontú olvadék hűlése során. Mindhárom mennyiségnek törése van az olvadáspontban, ha 

az átalakulás kristályosodással történik.(Annak megfelelően, hogy a kristályosodás elsőrendű fázisátala-

kulás) Az üvegátalakuláskor ugyanezek a mennyiségek határozottan, de nem törésszerűen változnak az 

üvegátalakulás tartományában. Látható, hogy a gyorsabban hűtött olvadék üvegátalakulásához nagyobb 

hőmérséklet tartozik. A két különböző hűtési sebességgel keletkező üveg hőtartalma, fajtérfogata és ent-

rópiája is különbözik. Láthatjuk azt is, hogy üvegállapotnak többlet térfogata, többlet hőtartalma és ent-

rópiája van a megfelelő, egyensúlyi kristályos fázishoz képest. Ezek a makroszkópos termodinamikai 

mennyiségek tehát leírják az üvegképződés jelenségét. Nem ismerhető meg belőlük azonban maga az 

atomi szintű mechanizmus, amely képessé teszi az olvadékot az üveg-képződésre. Ezt az atomi szintű 

mechanizmust ismertetjük az alábbiakban.  

 

3.6.3 Az üvegképző hajlam fémtani háttere, atomi mechanizmusa 

A tapasztalat szerint tiszta fémek olvadékai (egykomponensű fémes olvadékok) gyorshűtéssel nem hoz-

hatók amorf állapotba. Csak két vagy többkomponensű ötvözetekben van kimutatható üvegképző hajlam. 

Ezekben is csak meghatározott összetétel tartományban. Az üvegképző hajlam megbecslésére - a kísérleti 

adatokon túl,- jelenleg már elméleti meggondolások is rendelkezésünkre állnak. Ezekből kiolvasható, 

hogy az olvadék-fázisban a túlhűlés során folyamatos atomi átrendeződések zajlanak a hőmérséklet csök-

kenésével. Ezeknek az átrendeződésének alapvető szerepe van az üvegképződés mikro-

mechanizmusában. Különösen jelentős a diffúzió elemi lépéseinek (mint mikroszkópos jelenségnek) és a 

viszkozitás hőmérséklet-függésének (mint makroszkópos jelenségnek) a kapcsolata.  

 

3.6.4 Molekuláris mozgások és a viszkozitás hőmérsékletfüggésének kapcsolata túlhűtött 

olvadékokban, és az üvegképző hajlam 

Az elemi atomi elmozdulások karakterisztikus ideje 10
-12

 -10
-14

 sec nagyságrendű időtartományban van 

az ötvözetek olvadáspontjának közelében. Az elemi lépések hőmérséklettől függő, növekvő időigénye 

jelzés értékű lehet abban a vonatkozásban, hogy megkerülhető-e a kritikus csíraképződés a vizsgált olva-

dékban. E tekintetben tehát ez fizikai tartalmat hordoz a folyadékokra jellemző atomi transzlációs mozgá-

sok (olvadékállapot) befagyaszthatóságának vonatkozásában is.  
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Az üvegképző olvadékok viszkozitásának hőmérsékletfüggését tekintve figyelemre méltó az a tény, hogy 

a viszkozitás az üvegátalakulás hőmérséklete környezetében már 10
13

 poise, ami már közel van a szilárd 

testeket jellemző értékhez. Ebből arra következtethetünk, hogy a viszkozitás hőmérsékletfüggése mak-

roszkópos jelzése lehet az üvegképző hajlamnak is. Ismert ugyanis, hogy a Newtoni viszkózus folyás 

(viszkozitás) és a hőmérséklet (és egyéb, hőmérséklettől is függő paraméterek) között az Eyring vagy az 

Einstein összefüggés értelmében  
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alakú összefüggés van. (A állandó, k a Boltzmann-állandó, T az abszolút hőmérsékletés  a moleku-

laméret tartományába eső távolságok, ko a sebességi állandó). Ennek alapján azt várjuk, hogy a molekulá-

ris mozgások elemi lépéseinek gyakorisága 10
13

/sec nagyságrendhez közelít az olvadáspont közelében, 

vagyis 10
-13

/sec nagyságrendű időtartamok alatt képes az olvadék- az atomi távolságok nagyságrendjé-

ben- átrendeződni. Jogosult tehát, hogy a túlhűlő olvadékokban a viszkozitásuk hőmérsékletfüggése alap-

ján ítéljük meg az üvegképzési hajlamot. A 13-14. ábrákon a viszkozitás hőmérséklet függését ábrázoltuk 

nagy és közepes üvegképző hajlamú olvadékok esetében.Itt kell megjegyezzük, hogy az üvegképző haj-

lam vizsgálata az elmúlt két évtizedben nagy intenzitással folyt, és az olvadékok széles skáláját kísérleti 

módszerekkel is vizsgálták az üvegképző hajlam szempontjából  

 
3.13. ábra A „erős” és „törékeny” üvegképző olvadékok viszkozitásának hőmérsékletfüggése túlhűtött olvadék 

állapotban [6] 
 

Ennek fényében érthető a 3.13. ábrán szereplő, igen különböző összetételű, és - ebből következően - kü-

lönféle kötési típusokat tartalmazó - olvadékok összehasonlítása a viszkozitásuk hőmérsékletfüggése 

szempontjából. Az ábrán látható „erős és „törékeny‖ kifejezés arra utal, hogy az olvadék a kristályoso-

dással szemben mennyire ellenálló. 
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3.14. ábra Az üvegképző hajlamot jellemző viszkozitás- hőmérsékletfüggés néhány üvegképző fémes olvadékban 

Az ábra a viszkozitás hőmérsékletfüggését mutatja az olvadáspont és az üvegátalakulási hőmérséklete 

között, a fent említett különböző olvadék-típusokban. A nagy üvegképző hajlamot a viszkozitás változá-

sának az ún. Arrheniusz jellegű hőmérsékletfüggése jellemzi: 











kT
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A exp

       (2) 

 

Ennek lényege, hogy a hőmérsékletfüggés egyetlen aktiválási energiával írható le az olvadáspont és a Tg 

közötti teljes hőmérséklet tartományban. Az összefüggés alakja tehát változatlan atomi mozgásmecha-

nizmust tételezi fel az olvadási hőmérséklet és a Tg között. (E az aktiválási energia, ami állandó, A 

ugyancsak állandó. Így a 3.13. ábra szerint, a nagy üvegképző hajlamot egyenes ábrázolja, ami azt jelenti, 

hogy a viszkozitás már az olvadáspont közelében is jelentékeny. Ilyen (Arrheniusz) jellegű függést kova-

lens üvegek olvadékai mutatnak, feltehetően azért, mert ezek az olvadékok egyetlen, erős, irányított kö-

téstípust tartalmaznak. (pl. szilikátüvegek) Ezzel szemben a fémes jellegű üvegképző olvadékokban több-

féle kötéstípus van. Ennek megfelelően az atomi mozgástípusok is többfélék, vagyis a alkotó atomok 

mozgékonysága eltérő. Így a viszkozitás hőmérsékletfüggését többféle aktiválási energia jeleníti meg a 

túlhűlés különböző hőmérséklet-tartományaiban. A 3.14. ábra pl. több, különböző üvegképző hajlamú 

olvadék viszkozitását mutatja a hőmérséklet függvényében.  

 

3.6.5 Az egyensúlyi fázisdiagramok alakja és az üvegképző hajlam közötti kapcsolat 

Az üvegképző hajlamot legkönnyebben annak a rétegnek vastagságával jellemezhetjük, amely adott hűté-

si (hőelvonási) sebesség esetén még amorf állapotot mutat. Észre kell vennünk azt, hogy ez a tapasztalati 

úton történő meghatározás nagy hasonlóságot mutat az átedződő képesség fogalmával (lásd az átedzhető 

réteg vastagsága: Jomini próba).  

3.6.5.1 Az eutektikus összetétel kiemelt szerepe, a túlhűthetőség jelentősége 

Az egyensúlyi fázisdiagramok típusainak illetve a Fe-C rendszer ismertetésekor (Anyagismeret)… hang-

súlyoztuk az eutektoidos ill. az eutektikus fázisdiagramok nagy gyakorlati jelentőségét. A Fe-C fázisdiag-
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ramnál már láttuk, hogy az eutektoidos összetétel széleskörű lehetőséget nyújt a metastabil szerkezetek 

létrehozására. Az eutektikus ill. eutektoidos összetétel környezetében érhető el leginkább a nagyfokú túl-

hűlés. Ez adja a lehetőséget arra, hogy a diffúziót igénylő fázisátalakulások (pl perlit, bainit képződése) -

kellően nagy hűtési sebesség esetén-visszaszorhatnak, és martenzites átalakulás váltja fel őket, (nem-

diffuzív átalakulás). Ez az edzési folyamat. A következőkben arra világítunk rá, hogy az eutektikus fázis-

diagramokban (konkrétan az eutektikus összetétel környékén) képződnek legkönnyebben az a fémes üve-

gek (fémüvegek) is.  

A Fázisátalakulások c. fejezetben láttuk, hogy a jelentékeny oldékonyság, különösen pedig a korlátlan 

elegyedés nem kedvez az olvadék túlhűthetőségének, mert a szolidusz-likvidusz együttfutása miatt közel 

azonos összetétellel kristályosodik az olvadék, vagyis nincs szükség jelentékeny átrendeződés az olvadé-

kon belül ahhoz, hogy kristályos csírák kialakulhassanak. 

Nagy átrendeződés szükséges viszont az eutektikus fázisok kristályosodásához, ha az olvadék összetétele 

eutektikus (3.15 a,b ábrák). Mint tudjuk, az eutektikus hőmérsékleten három fázis van egymással egyen-

súlyban. A fázisdiagram alakjából nyilvánvaló, hogy ezen a hőmérsékleten vannak összetétel szempont-

jából a legtávolabb a szolidusz és likvidusz ágak. 

Az üvegállapot keletkezése kinetikai kényszerkövetkezmény. Lényege a kristályos csírák keletkezésének 

visszaszorítása, ahogy az előzőekben már leírtuk. Ha a csíraképződés bonyolult, sok elemi lépést magá-

ban foglaló atomi átrendeződést igényel, megnő az üvegképző hajlam. Az üveggé dermedésre tehát az 

eutektikus összetétel környezetében van nagy esély. Ezt a 3.15/a,b ábrák alapján láthatjuk be.  

 

 

(a) (b) 

3.15. ábra (a) Két komponensű eutektikus ötvözet eutektikumának kristályosodása. A határfelület közelében kon-
centrációingadozás alakul ki [2] (b) A T0 görbék, amelyek a megoszlásmentes megszilárdulás lehetőségét mutatják 

(az olvadék túlhűthetőségének elvi határai) 

A 3.15/a ábra egy ce eutektikus összetételű olvadék megszilárdulási folyamatát ábrázolja. A Gibbs fázis-

szabály értelmében az eutektikus összetételnél két szilárd (c és c) és egy olvadékfázis (ce) van egymás-

sal egyensúlyban, ezért az egyensúlyi megszilárdulás izoterm körülmények között (az eutektikálison) 

történik. A megszilárdulás szükséges túlhűlés során, a túlhűlés mértékével növekvő amplitudójú koncent-
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ráció fluktuációk alakulnak ki az olvadékban, a csatoltan növekvő fázisok közös frontja előtt, a határfelü-

let környezetében. (lásd fázisátalakulások, 3.15. ábra) Ennek amplitúdója és periódushossza a hűtés se-

bességétől és a fázisok közötti összetétel különbségtől függ. A növekvő fázisok és a velük közvetlen kon-

taktusban lévő olvadék közötti megoszlási viszonyra az  

v
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       (3) 

összefüggés érvényes, ahol K0 az egyensúlyi megoszlási hányados, K(v) pedig a v sebességgel előreha-

ladó megszilárdulási fronthoz tartozó megoszlási hányadost jelöli, 0 pedig anyagi állandó. Látható eb-

ből, hogy a szilárd és olvadékfázisok közötti megoszlási hányados a megszilárdulási front előrehaladásá-

nak v sebességétől függ. Ha megszilárdulás egyensúlyi (vagy kristályosodásról van szó) (v0), akkor az 

egyensúlyi K0 megoszlás teljesül a két fázis között, míg v kellően nagy értékei mellett (10
2
/sec), K 1, 

vagyis megoszlásmentes megszilárdulással van dolgunk. Ekkor tehát az olvadék és a belőle kialakuló 

szilárd kristályos fázis összetétele egyre inkább közelít egymáshoz. Ezt fejezik ki a 15/b. ábrán a szagga-

tott vonallal jelzett, ún. T0 görbék. Meredekségük (metszéspontjaik hőmérséklete) határozza meg az 

üvegképződés lehetséges koncentráció-tartományát, ahogy ezt a 3.15/b ábra mutatja. Ha a T0 görbék 

metszéspontja az üveg-átalakulási hőmérséklet fölött van, akkor kristályos, túltelített szilárd oldatok kép-

ződnek, ellenkező esetben az olvadék üveggé dermed. A 3. egyenletből kiolvasható, hogy a rendszertől 

függő- állandó és a hőelvonás sebességének viszonya hordozza az üvegképzési hajlamot. 

A jelentős üvegképző hajlamot mutató fémes olvadékok igen gyakran több (3-5) komponensűek. A 2-3 

komponensű fémüvegek üvegképző hajlama rendszerint jóval kisebb, mint a kovalens kötéseket tartal-

mazó üvegeké. A fémüvegeknek azt a csoportját, amelyeknek üvegképző hajlama megközelíti az említett 

kovalens üvegekét, az angol nyelvű irodalom „bulk amorphous alloy‖ (tömbi amorf ötvözetek) névvel 

illeti. Ilyen bonyolult összetételű amorf ötvözeteket láthatunk az 3.16 a,b ábrákon. és a 3.3.sz. táblázat-

ban. 

 

3.3 táblázat A tömbi amorf ötvözetek, felfedezésük éve és maximális mintavastagsága(M: Ni, Cu, Zn; TM: VI-VIII, 
átmeneti fémek) 
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3.16/a,b. ábra Kritikus hűtési sebesség (Rc) és a maximális mintavastagság (tmax) a különböző amorf öt-

vözeteknél a Tg/Tm arány függvényében (bal oldali ábra). A túlhűtési tartomány (ΔTx = Tx-Tg) és a Rc — t max 
kapcsolata (jobb oldali ábra) [7] 

Számos nagy üvegképző hajlamú ötvözet kritikus hűlési sebességét (Rc) a hozzá tartozó kritikus minta-

vastagságot (tmax) láthatjuk ezeken az ábrákon. Összehasonlíthatjuk a kritikus hűtési sebességeket né-

hány hagyományos fémüvegével is. (az utóbbiak 105/sec nagyságrendben vannak, míg a „tömbi amorf 

ötvözeteknél ez10
-2

K/sec körüli ez az érték, tehát közelíti a kovalens üvegek közismerten nagy üvegkép-

ző hajlamát. Emiatt egyes nagy üvegképző hajlamú fémes olvadékok akár több mm vastag lemezek for-

májában is előállíthatók. 

Jellegzetes metallurgiai adatokat is láthatunk itt: a Tg/Tm, (üvegátalakulási hőmérséklet és a megfigyel-

hető olvadási hőmérséklet hányadosa,) ill. Tx-Tg (kristályosodási hőmérséklet és üvegátalakulási hőmér-

séklet különbsége). Megfigyelhetjük, hogy ezekben a nagy üvegképző hajlamú olvadékokban, az olva-

dáspont és az üvegátalakulás hőmérséklete közelítenek egymáshoz. A nagy üvegképző hajlamból adódó-

dik egy gyakorlati következmény: egyetlen lépésben kész formára önthetők. Szerkezeti elemekként törté-

nő hasznosulásuk csak napjainkban várható ezeknek az ötvözeteknek. Közép és nagyfrekvenciás lágy-

mágneses alkalmazásuk már jelenleg is folyamatban van. 

 

3.6.6 Az üvegállapot termikus stabilitása 

Mint a metastabil állapotok általában, az üvegállapot is megszüntethető megfelelő termikus aktiválással 

(hevítésével) ahogyan erre már az 11. sz. ábra „b‖ és „c‖ görbéi is utalnak. Ezek izoterm ill. nem-izoterm 

hőkezeléseket jelölnek, eredményük a kristályos átalakulás. A kristályosodást megelőző inkubációs idő-

ben, vagyis azon időtartam alatt, amíg a jelzett szakaszok elérik a kristályos állapotot jelző C görbe tar-

tományát, az üvegben- a kristályosodás előkészítésére irányuló rövidtávú (az atomi távolságok nagyság-

rendjébe eső) szerkezeti átrendeződések zajlanak. Ennek részleteit itt nem tárgyaljuk. 
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3.17 Hipotetikus szabadentalpia diagram az amorf és kristályos állapotok képződési viszonyainak ábrázolására 

(am – amorf fázis, – szilárd oldat,  –intermetallikus vegyület) [5] 

A kristályosodás során tehát a termodinamikailag stabil, kristályos szerkezet alakul ki. Ez összetételtől 

függően, egy, vagy több lépcsős folyamat egyaránt lehet. A fémüvegek kristályosodásának megértéséhez 

segítségünkre van a 3.17. ábrán látható hipotetikus szabadentalpia diagram, amelyen a kristályosodáshoz 

vezető reakció-típusokat is ábrázoltuk. A szabadenergia diagramokon az (am) a fémüveg szabadenergiá-

jának összetételfüggését jelenti. Az „a‖ és „b‖ kristályos fázisoknak megfelelő görbék, jóval alacsonyabb 

szabadenergia-minimumokat jelölnek ki. A kettőt összekötő szaggatottan jelölt egyenesek a kristályos 

állapothoz tartozó szabadenergiákra utalnak. Látható, hogy az amorf állapotszabad entalpiája minden 

összetételnél nagyobb, mint az egyensúlyi fázisoké, vagyis az amorf (üveg) állapotnak a bejelölt koncent-

ráció-tartományban minden esetben többlet energiája van a kristályos állapothoz képest. Ezt a különbsé-

get számszerűen úgy kapjunk meg, hogy az am és a kr. fázisok szabadenergiáinak különbségét képezzük 

a kijelölt összetételnél. A minimum-görbékhez húzott közös érintő energiaszintje (a kijelölt összetételnél) 

és az amorf fázis energiaszintje közötti különbség jelenti tehát az amorf-kristályos átalakulás hajtóerejét. 

A számok a kristályosodási folyamatban résztvevő reakciótípusokat jelölik. Ezek a reakciótipusok rendre 

a következők:polimorf reakciók (2) és (1), eutektikus reakciók (3), ill primer reakciók, (4) jelöléssel lát-

hatók a 3.17. ábrán 

Az eutektikus összetételű amorf fázisból egyidejűen két kristályos fázis keletkezik a kristályosodás során. 

A két kristályos fázis növekedése analóg mechanizmust mutat az eutektikus fémolvadékok kristályosodá-

sával, vagy a metastabil ausztenit fázis perlites bomlási mechanizmusával (Fe-C acélok). A számokkal 

jelzett függőleges egyenesek által jelzett reakció-típusokat az alábbiakban foglaljuk össze: 

Primer kristályosodás 

Primer reakcióval indul a kristályosodás azokban a fémüvegekben, amelyeknek összetétele 

(metalloid tartalma) az eutektikustól lényegesen eltér (rendszerint hipo-eutektikus irányban). Ebben az 

esetben, hogy több lépéses kristályosodási folyamatnak első lépcsőjéről van szó. Ennek során rendszerint 

egy túltelített szilárd oldat (esetleg színfém) szemcséi képződnek, amelyek a maradék amorf mátrixba 

vannak beágyazva. Itt jegyezzük meg, hogy a jelzett reakciótípusok értelemszerűen azonosak az olvadék 

fázisból történő kristályosodás mechanizmusával: ott is megkülönböztettünk primer, eutektikus stb. reak-

ciókat, az olvadék összetételétől függően. 

A kristályosodás során hő szabadul fel, (lásd 3.18 ábra) és ez kaloriméteres mérésekkel meghatá-

rozható. A 18. ábra egy Fe85B15 fémüveg kristályosodásának DSC termogramját mutatják. Az első csúcs 

az -Fe kristályosodásának felel meg, ami tehát az amorf fázisból első lépésben keletkezik. A második 

exoterm csúcs egy intermatallikus vegyület-fázis, a Fe3B keletkezésével járó hőfelszabadulást mutatja. 

Látható tehát hogy az amorf állapot megszűnésekor megfigyelhető kristályosodási mechanizmus olyan, 

mint egy hypo-eutektikus olvadék kristályosodása: egymástól szétválik a két termikus jelenség. 



80  JÁRMŰANYAGOK 

www.tankonyvtar.hu  Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME 

 

 
3.18. ábra Egy Fe85B15 összetételű fémüveg kristályosodásának termogramja. (a v/vo jelölések az üveg előál-

lításakor alkalmazott hűtési sebességeket jelölik)[2] 

 

Eutektoidos kristályosodás 

Az eutektoidos kristályosodás esetében az amorf fázisból egyidejűleg két kristályos fázis képző-

dik. A két kristályos fázis növekedése analóg mechanizmust mutat az eutektikus fémolvadékok kristályo-

sodásával, vagy a metastabil ausztenit fázis bomlási mechanizmusával (Fe-C acélok). Ilyen folyamat ak-

kor figyelhető meg, ha az amorf fázis az egyensúlyi eutektikushoz ötvözethez közeli összetételű. 

Polimorf kristályosodás 

A polimorf kristályosodás során az amorf fázis, kémiai összetételével megegyező kristályos fázis-

sá alakul át. Ez a reakció csak bizonyos (rendszerint szűk) koncentráció tartományokban figyelhető meg, 

akkor, ha az üveg összetétele közel esik az egyensúlyi vegyület-fázis összetételéhez.  

 
3.19. ábra A fajlagos ellenállás alakulása kristályos, amorf és olvadék állapotban [8] 

Az ismertetett termikus jelenségeken kívül még számos egyéb tulajdonság megváltozása is jelzi, 

ha az üveg kristályosodik. Fémüvegek esetében sokszor idézett változás a minta elektromos ellenállásá-

ban figyelhető meg. Ez utóbbit szintén felhasználják az üvegállapot termikus stabilitásának meghatározá-

sára. A kristályosodási hőmérséklet tehát jellemzi az üvegállapot stabilitását. Ezt látható a 3.19. ábrán, 

ahol egy ötvözet kristályos, olvadék, ill. üvegállapotához tartozó elektromos ellenállát ábrázoltuk a hő-

mérséklet függvényében. A kristályos állapotban (a fémekre jellemzően) növekszik az elektromos ellen-

állás. Fémes anyagoknak elektromos ellenállásának ugyanis pozitív a hőfoktényezője. [lásd: fémes tulaj-
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donságok és elektronszerkezet) Jól látható az is, hogy az olvadási hőmérsékleten törésszerűen megnő az 

elektromos ellenállás, de ugyancsak pozitív hőfoktényező szerint változik az olvadék-állapotban is. 

Ugyanakkor az üvegállapot fajlagos ellenállása jóval meghaladja a megfelelő kristályos állapotnak meg-

felelő értéket, és törésszerűen csökken az átkristályosodás hőmérsékletén. 

Az amorf állapot elektromos ellenállásának kis hőfoktényezője, valamint annak törésmentes folytonossá-

ga egészen az olvadék állapotig arra utal, hogy az üveg elektronszerkezeti vonatkozásban túlhűtött olva-

déknak tekinthető.  

 

3.7 A nagy fajlagos felülettel járó metastabilitás 

 

Az előzőekben láttuk, hogy a túltelített oldatok képződésével járó metastabilitási forma jelenti a 

legnagyobb többlet-energia befagyást. Különösen igaz ez, ha emellett még a kristályszerkezet kialakulása 

is visszaszorul.(lásd 1. sz... táblázat). A stabil kristályos fázisok kialakulása ebben az esetben ugyanis 

csak diffúziós folyamat segítségével történhet meg, vagyis az átalakulásnak ekkor kémiai hajtóereje is 

van. A pusztán szerkezetváltozással járó metastabil-stabil átalakulásokban ezzel szemben nincs kémiai 

hajtóerő, mert a metastabil és a stabil fázis összetétele is azonos: ilyen pl. a Fe fcc bcc átalakulása. Itt 

az átalakulással járó entrópia változásnak meghatározó szerepe van a hajtóerő kialakításában. A legkisebb 

energiatöbblettel járó metastabilitási forma „morfológiai‖ ill. topológiai természetű, ami a nagy határfelü-

let (ultra kis szemcseméret) kialakulásához kapcsolódik. A határfelület termodinamikai értelemben 

mindig metastabil, mert az egyensúlyi, (tömbi állapotra jellemző) atomi környezettől eltér a határfelü-

letben helyet foglaló atomok koordinációs környezete. A nagy határfelülettel járó metastabilitás már az 

1-2 m szemcseméret nagyságrendjébe eső fémes vagy kerámia porok technológiai kezelésében is nagy 

jelentőségű részben az igen intenzív gáz-adszorpció miatt, ami a porok kezelésében különös gondot igé-

nyel. Ilyen szemcseméretű fémporok (pl. Fe) nagymértékben pirofórosak, tűzveszélyesek. Szerkezeti 

anyagok előállítása szempontjából a műszaki jelentőségüket a tömbösíthetőségük adja. A Járműszerke-

zeti Anyagok és Technológiák I. c. tananyagban már megismertük a porkohászat alapjait, ami a fémporok 

előállításának, ezekből történő félkész és késztermékek előállításával foglalkozó eljárás. A porkohászat 

fontosabb technológiai lépéseit, az eljárás gazdasági előnyeit ittnem tárgyaljuk. Csupán a porkohászati 

technológia egyetlen lépésével a szinterezés  mechanizmusával foglalkozunk, ennek a fémtani, anyagtu-

dományi hátterével ismerkedünk meg. 

 

3.8 A szinterezés 

 

A modern anyagtechnológiában (fémes anyagok, félkész alkatrészek, továbbá kerámia alkatrészek előállí-

tásában a szinterezés növekvő jelentőségű művelet. Különösen a tömeggyártás térhódításával vált ki-

emelkedő jelentőségűvé. A folyamat alapelve egyszerű: ha tipikusan -néhány mikron átmérőjű, egy-

mással is érintkező porszemcsék halmazát hőkezeljük a tömbi anyag kb 2/3 olvadáspontjának hőmér-

sékletén, akkor a kb. 1h nagyságrendnyi izoterm hőkezelés során a por részecskék tömb-anyaggá egye-

sülnek, a szemcsék közötti pórusok többé-kevésbé eltűnnek, és zsugorodási jelenség lép fel. Ez a zsugo-

rodás természetesen a pórusok eltűnésével hozható kapcsolatba. 

 

 

 

A folyamatnak két alaptípusát ismerjük:  
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 a kiinduló anyag csak szilárd fázisú szemcsékből áll, 

 a szinterezés hőmérsékletén az egyik komponens olvadékfázisú. (liquid-phase assisted 

sintering) Ez utóbbira a Co-alapú, keményfém forgácsoló szerszámok előállítása a legjobb 

példa. 

A szinterezés jelensége és a mögötte lévő fizikai-kémiai folyamatok régóta érdeklik a technológusokat és 

az alapkutatással foglalkozókat egyaránt: a kutatást leginkább a folyamat hajtóerejének megismerése és 

atomi mechanizmusa vonzotta, különös tekintettel a határfelületek, a kiindulási szemcseméret, a zsugoro-

dás mértéke, a késztermék tulajdonságai szempontjából. A technológusokat az energia megtakarítás 

kényszerén túl, a kész formára történő alakítás lehetőségét látták benne. Lényeges annak hangsúlyozása, 

hogy napjainkban a kerámiagyártásban nélkülözhetetlen folyamatnak tekintjük e technológiát, de a 

fémes alkatrészek nagyszámú sorozatgyártásában is fokozatosan térhódító technológia. A folyamat 

során (rendszerint a szinterezést megelőzően) hidrosztatikus préselést alkalmaznak a szemcsék összehe-

gedésének elősegítésére. Esetenként illékony kötőanyag alkalmazásával is elősegítik a por-részecskék 

összetapadását, a kötőanyagnak azonban a préselést követő hevítés során el kell távoznia, mert a készter-

mék mechanikai tulajdonságaira előnytelen zárványképződést okozhat.  

3.8.1 A szinterezés mechanizmusa 

A 3.20. ábrán mutatott megfigyelés szerint, ha két gömb alakú por-részecskét összenyomunk, és megfele-

lő hőmérsékletre hevítjük az ún. nyakképződést figyelhetjük meg elsőként. Ez csak úgy következhet be, 

hogy transzport folyamat indul el a por részecskékből az eredetileg pontszerű érintkezés színhelyére. Eb-

ben a részfolyamatban gőzfázisú elpárolgást helyi kondenzációt tartalmazó folyamatokat, továbbá felületi 

diffúziós jelenségeket is feltételeznek. Ebben az állapotban a szemcsék középpontja gyakorlatilag nem 

változik. A 3.20 sz. ábrán, a nyakképződési jelenségben a szemcsék középpontjának távolsága is változik 

a szilárd fázisban lejátszódó diffúziós folyamatok következtében, amelyben nemcsak atomi, hanem 

vakancia-diffúziót is feltételeznek. Látható hogy a lehetséges folyamatok eredményeként már nem pont-

szerű kapcsolat marad a szemcsék között, hanem közös határfelület alakul ki. Ebben a részfolyamatban 

gőzfázisú elpárolgást-helyi kondenzációt tartalmazó folyamatokat továbbá felületi diffúziós jelenségeket 

is feltételeznek. 

 
3.20. ábra Nyakképződés első periódusa, amelyben nincs mérhető  makroszkópos zsugorodás 

 
3.21. ábra Nyakképződés a szemcsék között, zsugorodással: ekkor a szemcsék középpontja is közeledik 

egymáshoz. 

Ami a szinterelés hőmérsékletét illeti, már említettük, és álalánosan elfogadott a 2/3 olvadáspont, de a 

konkrét hőmérséklet pontos beállítása anyagonként kismértékben eltérhet. A hőkezelési idő is változhat 

1-2 órás időtartományon belül. A porszemcsék átmérője általában m nagyságrendű. A fent említett sűrű-
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ségváltozás (zsugorodás) idő- és hőmérséklet függését 4. sz. egyenlettel írják le. Ebben a, szemcseméret, 

 sűrűség, C állandó, Q az aktiválási energia, n pedig anyagtól függő exponens. 

TR

Q

n
e

a

C

dt

d







        (4) 

A zsugorodás mértéke eszerint nemcsak a hőmérséklettől, időtől, hanem a kiindulásul alkalmazott por-

anyag átlagos szemcseméretétől is jelentékenyen függ. A kisebb szemcseméretű porok nagyobb mértékű 

zsugorodást mutatnak, amint ezt a 3.22/a, b ábrák is mutatják. 

 

 

3.22. ábra (a) A lineáris zsugorodás(relatív méretváltozás) időfüggése kétféle porméret esetén. Látható, hogy a 
méretváltozás sebessége a folyamat első periódusában független a szemcsemérettől (b) A szinterelési folyamat 

végpontja: már nincs mérhető méretváltozása a terméknek.[9] 
 

A zsugorodásnak van egy elméleti határértéke adott szemcseméret esetén. Ebből következően a 

szinterelés minőségét a sűrűségváltozás határértékéből becsülik meg, amely után a hőkezelés idejének 

már nincs kimutatható hatása (lásd 22/b ábra) Ekkor a terméknek már közelítően elméleti értéket ér a 

sűrűsége, a maradék porozitás jelentéktelen. Figyelemre méltó azonban, hogy hosszú szinterelési idők 

alatt a durvább szemcsézetű porok adhatnak nagyobb sűrűségű terméket. 

A szinterelt termékek minősége nem annyira a porok szemcseméretével, mint a szemcseméret egyenet-

lenségével áll kapcsolatban. A helyi méretváltozások lokális zsugorodási fluktuációkat, tehát feszültsé-

geket visznek bele az anyagba, s ez lehet a repedések forrása, (élettartam-csökkentő hatás). Ezért 

szinterelés előtt szitázással gondosan beállítják a méret-homogenitást, ill. a poralapanyag-gyártó cégek 

már gondosan szitált méret-frakciójú por-alapanyagokat szállítanak az alkatrészgyártáshoz. 

3.8.2 A szinterezés hajtóereje 

Minthogy a folyamat spontán lejátszódik, szabadenergia-csökkenéssel jár. Itt a felületi energia csökkené-

se (a fajlagos felület csökkenése) képezi a hajtóerőt: 

G= sv dA/dn= 4sv v/h      (5) 

Ahol „sv ‖ a szilárd fázis/gőzfázis felületi energiája, „A‖ a határfelület változása, miközben „dn‖ mólnyi 

anyag elpárolog egy görbült határfelületről és a megfelelő összetételű anyag sík felületére kondenzál, „v‖ 

a móltérfogat, „h‖ egy kocka alakú pórus éle. Látható, hogy itt a zsugorodás mikro-mechanizmusa mö-

gött a pórusok méretének csökkenése, ill. a pórusok megszüntetése rejlik. Maga a pórus feltételezett ge-

ometriája nyilván csak közelítés. Éppúgy közelítés az is, ha a porszemcséket gömb-alakúnak tételezzük 

fel. Ennek alapján ugyanis könnyen számítható az átlagos pórusméret. A konkáv pórusgeometria (ami 
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közelíti a gömbszimmetriájú feltételezett pórus-alakot) elméletileg is hajlamos a zsugorodásra. Ebben a 

mechanizmusban a részecskék összehegedése során keletkező „szemcsehatár energiának‖ van még szere-

pe, amint ezt vázlatosan az 23. ábrán láthatjuk. 

 
3.23. ábra A konkáv alakú („kvázi-gömbszimmetrikus”) pórus méretének csökkenése a szemcsék közötti 

határfelület növekedésével[9]. 

Itt három szemcse találkozásánál lévő pórus méretcsökkenését láthatjuk a szinterelési folyamat eredmé-

nyeként-(szaggatott vonalak!) a szemcsehatárok-energetikailag kedvező- növekedése miatt. Olyan határ-

felületek keletkeznek, amelyek kisebb határfelületi energiájúak. 

A pórusosság csökkenésében azonban jelentős szerepe van a gázok befogódásának is. Minthogy a 

szinterelési folyamat nagy hőmérsékleten történik, itt már a pórusokban beszorult gázok porszemcsékben 

történő oldódása – és annak szilárd fázisban történő diffúziója- is része a mechanizmusnak. Ha a kérdéses 

gáz a porszemcsékben nem oldódik, (pl. N2 aluminiumoxid szemcsékben), akkor nem várható a pórusos-

ság teljes eltűnése. Ezzel ellentétben pl a Hidrogén-fémes porokban- könnyen diffundálva elősegítheti a 

szinterezéssel járó zsugorodási folyamatokat. 

3.8.3 Szemcsedurvulási jelenségek szinterezés során 

A szemcsemérettől, ill. a szemcsék anyagminőségétől is függően- szemcsedurvulási folyamatok is elő-

fordulnak szinterezéskor, különösen a folyamat első periódusában. Ez a jelenség elsősorban többnyire 

fémes jellegű szemcserendszerben figyelhető meg. 

 
3.24. ábra A szinterezés során fellépő szemcsedurvulási, rekrisztallizációs jelenség 

 

3.8.4 Nanoszerkezetek (ultranagy fajlagos felülettel járó metastabilitás) 

Az előzőekben láttuk, hogy a túltelített oldatok képződésével járó metastabilitási forma jelenti a legna-

gyobb többletenergia-befagyást. Különösen igaz ez, ha emellett még a kristályszerkezet kialakulása is 

visszaszorul. A stabil kristályos fázisok kialakulása ebben az esetben ugyanis csak diffúziós folyamat 

útján történhet meg, vagyis az átalakulásnak ekkor kémiai hajtóereje is van. A pusztán kristályszerkezet 

változásával járó metastabil-stabil átalakulásokban ezzel szemben- nincs kémiai hajtóerő, mert a 

metastabil és a stabil fázis összetétele is azonos: ilyen pl. a Fe fcc bcc átalakulása. Amint az előzőek-
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ben is említettük, itt az átalakulással járó entrópia változásnak van meghatározó része a hajtóerő kialakí-

tásában. A legkisebb energiatöbblettel járó metastabilitási forma „morfológiai‖ ill. topológiai természetű, 

ami a nagy határfelület (ultra kis szemcseméret) kialakulásához kapcsolódik.  

 

 
3.25. ábra Modellszámolás a  határfelületen elhelyezkedő atomok százalékos arányának szemcseméret függésére 

azzal a feltételezéssel, hogy a szemcsehatárok 1 nm, ill. 0.5 nm vastagságúak[10] 

Ez a tényező akkor válik gyakorlati szempontból is jelentőssé, és lényegesen új tulajdonságok megjelené-

sének forrásává, ha ultra-kisméretű szemcsék alakul ki valamely előállítási technológia során. Erre vonat-

kozó számítási eredményt mutat a 25. ábra. Pusztán a szemcseméret csökkentésével tehát eljuthatunk 

olyan mérettartományba, ahol az alkotó atomoknak már tekintélyes hányada a szemcsehatárokban he-

lyezkedik el, itt pedig az atomi koordinációs környezet a szemcsék belsejétől eltér. Márpedig erre vonat-

koznak a makroszkópos fázisokra értelmezett termodinamikai függvények és a fizikai jellemzők. Mint-

hogy az atomok jelentős hányada nem egyensúlyi környezetben van, az ilyen „szemcsehatárokból álló‖ 

makroszkópos fázis metastabil. 

3.8.5 A határfelület nagyságával (szemcsemérettel) változó tulajdonságok a nanométeres 

nagyságrendű szemcseméret tartományban 

A határfelületben résztvevő atomok növekvő hányada tehát módosítja, ill. fokozatosan megváltoztatja a 

makroszkópos fázisra jellemző kötéstípusokat is. Ebből következik, hogy számos fizikai, vagy kémiai 

tulajdonság is megváltozik, vagyis a tulajdonságok „méret-függőek‖ lesznek. Legfeltűnőbb példa az ol-

vadáspont csökkenése, amint a szemcseméretet csökkentjük. Ezt látjuk a 26. ábrán., amely a CdS tömbi 

olvadáspontját ill. a csökkenő méretű CdS klaszterek olvadáspontját tünteti fel. Látható, hogy az olvadás-

pont csökkenés néhány nanométer átmérőjű szemcsék esetében már több száz oC is lehet. Ez a méretfüg-

gés természetesen anyag-specifikus. A másik példa az elektromos ellenállásra vonatkozik (3.27. ábra) 

Ezen az ábrán egy FeCuSiB összetételű, különböző szemcseméretű nanokristályos ötvözet elektromos 

ellenállásának hőmérsékletfüggését láthatjuk. Az előzőek során már említettük, hogy tipikus fémes tulaj-

donság az elektromos ellenállás pozítív hőfoktényezője (Lásd: fémes tulajdonságok). Itt látható, hogy az 

ellenállás abszolút értéke, és hőfoktényezője is szemcseméret függő. A hőfoktényező szemcseméret füg-

gése még feltűnőbb. Ez a méretfüggés természetesen csak az ún. nanométeres szemcseméret tartomány-

ban lép fel. 
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3.26. ábra (a) ábra CdS klaszterek olvadáspontjának méretfüggése (b). ábra Az elektromos ellenállás hőmérsékleti 
tényezőjének változása a szemcsemérettel nanokristályos FeCuSiB ötvözetben. (c) ábra Gyémánt egykristály és 

nanométeres gyémántszemcsék Raman spektrumának összehasonlítása [10] 

A 3.26. (b) ábra konkrét mérési eredményeket szolgáltat a termodinamikai fázisfogalomhoz kötött 

tulajdonságok fokozatos, „átalakulására‖ amely tipikusan a nanoméretes mérettartományban lép fel, a 

szemcseméret fokozatos csökkenése következtében. A gyémántra, ill. a grafitra jellemző fő kémiai kötés-

típusok fokozatos átalakulása figyelhető meg itt. A gyémánt egykristályra jellemző kötésállapotot egyre 

inkább a grafitéhoz hasonlít, ha a gyémánt szemcsék mérete fokozatosan a nano-méretes tartományba ér. 

Tudjuk, hogy szobahőmérsékleten és normál atmoszférikus körülmények között a gyémánt metastabil, a 

grafit pedig a stabil allotróp módosulata a karbonnak. A szemcsék méretcsökkenésével növekvő mértékű, 

(a határfelülettel arányos) belső energia növekménye lesz a gyémánt szemcséknek, vagyis növekszik faj-

lagos felülethez kötődő metastabilitás mértéke a gyémánt sp3 hibridállapotú elektronszerkezetben. A fá-

zis úgy csökkentheti szabadenergiáját, úgy stabilizálódhat, hogy a „metastabil‖ kötésállapotota fokozato-

san a grafitra jellemző kémiai kötésállapottá alakul át. Erre utalnak a 3.26 (c) ábrán látható Raman spekt-

rumok. Ezzel a szerkezetvizsgálattal a kémiai kötések jellegét azonosíthatjuk. Az ábrán a gyémánt egyk-

ristályra jellemző egyetlen (sp3) kötéstípus (hegyes csúcs) látható. A szemcseméret fokozatos csökkené-

sével ez a csúcs fokozatosan eltűnik, és helyette a széles spektrumú, grafitra jellemző kötésállapotból 

eredő csúcs jelenik meg, jeléül annak, hogy pusztán a méret csökkenése miatt a szobahőmérsékleten sta-

bil allotróp módosulat alakul ki. 

A stabilitás változásának szemcseméret függése hasonló jelenség a csíraképződés kialakulásához, vagy 

éppen megszűnéséhez a túlhűtés mértékének változásával. Ennek kapcsán visszautalunk a kritikus csíra 

keletkezésének feltételét leíró egyenletre:  

 
23

4
3

4
rGrG

vr

    (6) 

Ennek ismert következménye, hogy egy kritikus méret alatti, nanométeres nagyságrendbe eső fáziskez-

demény, a nagy fajlagos felület miatt már nem stabil.(lásd 2.9 ábra!) 

3.8.6 A nanokristályos ötvözetek néhány kiemelkedő műszaki tulajdonsága 

Az előzőekben láttuk, hogy a nanokristályos szemcsemérettel járó metastabil állapottal különleges fizikai 

tulajdonságok lépnek fel. Kiemelkedő lágymágneses és szilárdsági tulajdonságaik miatt ismertetjük eze-

ket az anyagokat. Anyagcsaládokról van szó, a tényleges összetétel attól függ, hogy milyen típusú alkal-

mazásról beszélünk. A következőkben mindkét alkalmazásra mutatunk be példákat és előállítási módo-

kat.  
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3.9 Mágneses alkalmazások 

 

3.9.1 Amorf és nanokristályos lágymágneses ötvözetek 

A mágneses jelenségek tárgyalásakor látni fogjuk, hogy a lágymágneseket a következő viselkedés jellem-

zi: 

A külső mágneses tér megszűnésével az anyag nem mutat ferromágnes viselkedést, tehát spontán 

mágnesezettségről itt nem beszélhetünk. Az ilyen mágneses anyagoknak felhasználására mindig az jel-

lemző, hogy a külső tér irányától függően alakul ki bennük a mágneses tér iránya. Vagyis változó mágne-

ses terű alkalmazás során az anyag periódikusan átmágneseződik. Az átmágnesezhetőség periódusideje 

fontos tényezője folyamatnak. Alapvető kérdése a jelenségnek, hogy milyen veszteséggel tudja a kérdé-

ses lágymágneses anyagban keletkező eredő mágnesezettség követni a külső mágneses tér irányát. A má-

sik fontos jellemző, hogy adott erősségű külső mágneses tér mekkora indukciót hoz létre? Látható, hogy 

ezek a tulajdonságok energiatárolás lehetőségét érintik. A lágymágneses ötvözeteket energiaátviteli, ill. 

jelátviteli célokból alkalmazzák. 

 

 
3.27. ábra A telítési indukció és a relatív permeabilitás kapcsolata különböző lágymágneses anyagokban (F= 1 

kHz)[11] 
 

Látványos anyagminőség javulást hozott a nanokristályos lágymágneses ötvözetek felfedezése a 

legutóbbi 20 évben a szenzorikában és néhány nagyfrekvenciás alkalmazásban. Az alábbiakban lágy-

mágneses nanokristályos ötvözetek fejlődését követjük nyomon (3.27. ábra). 

Az ábra (0, 1x103) pontján átmenő átló a kompromisszumok állandó irányaként jellemzi a lágymágneses 

anyagok fejlődését. (Az anyagok kifejlesztésének történetiségét is mutatják.) 

Az ábrázolás térképszerű, a lágymágneses anyagok két alapvető jellemzőjét, a permeabilitást (függőleges 

tengely) és a telítési indukciót. A bejelölt mezők anyagcsaládokat jelentenek. Az ötvözetek egyre inkább 

egyesítik magukban a lágymágneses anyagok iránt támasztott kettős követelményt, hogy a nagy 

permeabilitás lehetőleg minél nagyobb telítési indukcióval is párosuljon. Ma a nem-egyensúlyi ötvözetek 

(a fémüvegek és a nanokristályos ötvözetek) felelnek meg leginkább e kettős követelménynek. Az utób-

biak jellemző technológiai sajátsága, hogy fémüvegekből, tehát ún. metastabil prekurzorokból, részleges 

kristályosítással keletkeznek és felhasználásuk állapotában sem teljesen egyensúlyi fázisokból állnak- 

termodinamikai értelemben. A klasszikus lágymágneses ötvözeteknek, általában vagy a telítési indukció-
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ja, vagy permeabilitása nagy. Így pl. a nagyjelentőségű FeSi ötvözetek telítési indukciója jelentős, de 

permeabilitása kicsi. A ferritekhez permeabilitása nagyobb lehet, (különösen nagy frekvenciákon), azon-

ban telítési indukciójuk kicsi. A nagy telítési indukciót használják a hagyományos transzformátorokban, 

energia-elosztó rendszerek fő egységeiben. A kis permeabilitás (és nagy koercitiv erővel) viszont tekinté-

lyes mágneses veszteség jár együtt. Ezért jelentett nagy áttörést a Fe-alapú amorf ötvözetek felfedezése 

(fémüvegek), mert-látható módon előnyösen ötvözik e két tulajdonságot (A ferritekénél lényegesen na-

gyobb a telítési indukciójuk, és a permeabilitásuk is jelentékeny). Az Egyesült Államokban- elosztó 

transzformátorok vasmagjaiként tömegesen alkalmazzák őket, mert mágneses veszteségük nagyobb frek-

venciákon (1-2 kHz) jóval kisebb, mint a hagyományos Fe-Si elektro-acéloké. A lágymágneses fémüve-

gek családjának másik kiemelkedő tagja az ún. 0- magnetostrikciós, Co alapú amorf ötvözet. Ennek telí-

tési indukciója ugyan kisebb, de kiemelkedően nagy a permeabilitása. Különféle szenzorikai alkalmazásai 

közismert: (mágneses anyagvizsgálat, ún. Fluxgate szenzorok, árúházak árúvédelmi rendszerének 

szenzorai). A fejlődés legnagyobb hatású lépése azonban kétségtelenül a „FINEMET‖ típusú 

nanokristályos ötvözetek felfedezése volt, mert ezek egyesítik magukban leginkább a nagy permeabilitást 

és a telítési indukciót. Míg a FeSiB és Co-bázisú ötvözeteket amorf állapotban használják, (un. relaxáci-

ós, feszültségmentesítő hőkezelések után), Ezzel szemben, a nanokristályos ötvözetek a fémüvegek rész-

leges kristályosításával keletkeznek. (Ezek az ún. FINEMET-típusú ötvözetek) Ez a kristályosító eljárás 

különleges hőkezelési technológiát igényel. Eredményeként 16-18 nm-es szemcsék keletkeznek az amorf 

ötvözetből. Ez a szemcseméret eloszlás biztosítja a kiemelkedő lágymágneses jellemzőket. A továbbiak-

ban ezzel a nanokristályosító eljárással részletesebben foglalkozunk. Mindenekelőtt arra keressük a vá-

laszt, hogy a különlegesen jó lágymágneses jellemzők kialakulásához miért van szükség nanoméres 

nagyságrendű kristályokból álló szerkezetre? Ezt a kérdést a 3.28. ábra világítja meg: 

 
3.28. ábra A koercitiv erő változása a szemcseméret függvényében különböző lágymágneses anyagokban [12] 

 

Az ábrán a koercitív erő változását látjuk a szemcseméret függvényében különböző lágymágneses 

anyagokban, így összehasonlíthatjuk a hagyományos és a nem-egyensúlyi ötvözetekre jellemző koercitív 

erő (Hc) értékeket. Már említettük, hogy a koercitív erő nagysága jelzés értékű a mágneses anyagok 

„lágyságára” vonatkozóan, hiszen a mágnesezési folyamattal szemben mutatott ellenállás kifejezője. 
(Lásd: Mágneses alapjelenségek) A koercitív erő inverz kapcsolatot mutat a szemcsemérettel több nagy-

ságrendnyi szemcseméret tartományban (Hagyományos anyagok!). Az összetételnek láthatóan csekély 

szerepe van. A nm-es szemcseméret tartományban azonban új jelenség lép fel: meredek hatványfüggvény 

szerint csökkenni kezd a Hc, tehát egy ellentétes tendenciájú szemcseméret függés bontakozik ki. Ugya-

nennek a tendenciának megvalósulásként értelmezik a lágy-mágneses fémüvegek kiváló tulajdonságait is. 

Ennek az újszerű viselkedésnek elméleti alapjait azonban itt nem ismertetjük. Az előállítás szempontjából 

számunkra az a lényeges, hogy miként hozhatunk létre ilyen kis szemcseméretű ötvözeteket. Eddigi isme-
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reteink szerint nanométeres szemcseméretű lágy-mágneses ötvözeteket csak fémüvegek kristályosításával 

állíthatunk elő. Erről lesz szó a következőkben. 

 

 
3.29. ábra A kísérleti úton meghatározott átlagos szemcseméret a ”relatív kristályosodási hőmérséklet” (T/Tm) 

függvényében, különféle fémüvegekben (T a kristályosodási hőmérséklet, Tm az ötvözet megfigyelt olvadási hőmé-
rséklete[13] 

 

Kiindulópontként tekintsük ismét a 3.11. sz. ábrát. Eszerint- ha a fémüveget a kristályosodási hő-

mérsékletig hevítjük akár a (b) vagy (c) görbe mentén) az üveg kristályos fázisokká alakul. Az ábra azon-

ban nem ad felvilágosítást a keletkező kristályos fázisok szemcseméret eloszlására vonatkozóan. Előző 

tanulmányainkból viszont tudjuk, hogy a kristályosodáskor kialakuló szemcseméret a nukleáció és a 

szemcsenövekedés sebességének viszonyától függ, ezt pedig a hőkezelés körülményeinek változtatásával 

szabályozhatjuk. Erre vonatkozó eredményeket a 3.29. ábrán láthatunk, ahol különféle összetételű fém-

üvegek kristályosodásakor kialakuló szemcseméreteket látjuk a kristályosodás hőmérsékletének függvé-

nyében. (A hőmérsékletet a megfelelő ötvözet olvadáspontjára normált értékeként ábrázolták.) Látható, 

hogy a kísérletileg megfigyelhető olvadáspont felénél történő kristályosodási folyamat eredményez legki-

sebb szemcseméretű kristályos fázisokat. Bár számos mágneses fémüveg kristályosodásakor teljesíthető 

ez a feltétel, csupán a FeBSi típusú fémüvegeknél kapunk kellően kis koercitív erejű ötvözetet, itt is csak 

abban az esetben, ha az átkristályosodás két lépéses, vagyis ha „primer kristályosodással‖ kezdődik a 

folyamat. Itt emlékeztetünk arra, hogy amorf-kristályos átalakulás az összetételtől függően többféle mec-

hanizmust követhet, de csak a kétlépéses (primer kristályosodással keletkező a-ferrit kristályok lesznek 

mágymágneses célra is használható „nanométeres nagyságrendű méretűek. (lásd 3.29. ábrát) A kristályo-

sodási folyamatot azonban az első kristályosodási lépés után megszakítják. Az ötvözet ebben az állapotá-

ban tehát még mindig tartalmaz amorf fázist. A kristályosodás mechanizmusa lényegében a hypo-

eutektikus Fe-B kristályosodását követi. 

Ennek ismeretében dolgozták ki a FINEMET típusú (Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1) ötvözetek összetételét és 

hőkezelési technológiáját. A hőkezelési folyamat során lejátszódó reakciók a következők:  

I.  am-FeB  -Fe(krist) + am’-Fe75B25 (megváltozott összetételű amorf fázis) 

II.  am’-Fe75B25  Fe3B 

A két kristályosodási lépcső biztonságos elkülönítését ötvöző adalékokkal valósítják meg. (Nb, Cu 

Si). Ezek közűl a Cu szerepe különösen jelentős: nukleációt elősegítő adalék. Az I. (első) kristályosodási 

lépcső hőmérsékletét kis hőmérsékletek irányába tolja el. Ezáltal az I és II lépcső jól elkülönül, így a fo-

lyamat technologiai szempontból is könnyen megvalósítható lesz. 

A 3.30. ábra sematikusan ábrázolja a nanométeres szemcseszerkezet kialakulásának folyamatát: 

legelső lépésben Cu-dús, kristályos klaszterek alakulnak ki az amorf mátrixban, ezek hatására indul el a 

nanoszemcsés Fe(Si) kristályok keletkezése. Tipikus, optimális méreteloszlásuk 15-16 nm.-es tarto-
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mányban van, 520-530 °C izoterm hőkezelések eredményeként. A maradék amorf fázis „megvastago-

dott‖ szemcsehatárok formájában rögzül a nanoszerkezetben. 

 
3.30. ábra A FINEMET típusú nanokristályos szerkezet létrejöttének vázlata izoterm hőkezelés során[14]. 

 

3.9.2 A technikai mágneses jellemzők és a hőkezelés körülményeinek kapcsolata izoterm 

hőkezelések során 

A fémüvegből részleges kristályosítással előállított nanokristályos ötvözetek különleges tulajdonsága, 

hogy a mágneses veszteség lényegesen csökkenthető a hőkezelés körülményeinek beállításával, ahogy ezt 

a 3.31. ábrán látjuk. [7] 

 

3.31. ábra (a) A „FINEMET” fémüveg veszteségének frekvencia függése 1 órás izoterm hőkezelések után (b,c) A 
„FINEMET” fémüveg permeabilitásának térfüggése 1 órás izoterm hőkezelések után[15]. 

 

A veszteség (W/kg) frekvenciafüggését láthatjuk itt különböző hőmérsékletű 1 órás izoterm hőke-

zelések után. Az „a‖ ábrán látható, hogy már 350 °C hőkezelés hatására jelentékenyen csökken a veszte-

ség a hőkezeletlen anyaghoz képest, bár az amorf-nanokristályos átalakulás ezen a hőmérsékleten még 

nem indul el (csak feszültség-relaxáció történik). További lényeges csökkenés a nanokristályos fázis ki-
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alakulása során valósul meg. Lényeges felhasználási lehetősége ezen ötvözeteknek a nagyfrekvenciás 

alkalmazások területén van. Az ábrán látható, hogy a veszteség még 100 KHz-es működés során is 100 

W/kg érték alá szorítható. 

Másik lényeges tulajdonsága a nanokristályos FINEMET tipusú ötvözeteknek, hogy a mágnesezé-

si görbe alakja jelentékenyen változtatható a nanokristályosítás körülményeivel. Így pl. a permeabilitás 

másfél nagyságrendnyit változhat, pusztán a hőkezelés hatására, amint az izoterm hőkezelések hőmérsék-

letét növeljük. A 3.31/b,c ábrákon látható görbéknek maximuma van a gerjesztő tér függvényében; ezt 

nevezik maximális permeabilitásnak. Ebben a jellemzőben ugyancsak nagy lehetőség rejlik a mágneses 

jellemzők adott célra történő alakításában (tailoring). 

A mágnesezési görbe alakja nagymértékben változtatható ezekben az ötvözetekben azáltal is, hogy 

a nanokristályosító hőkezelés során külső mágneses teret, vagy mechanikai feszültséget alkalmazunk. 

Ezáltal a mintákban mágneses anizotrópia alakul ki (mágnesteres hőkezelések, 3.32/a,b ábrák). 

 

 

3.32. ábra Nanokristályos FINEMET ötvözet DC mágnesezési gorbéi (a) mágnestér nélküli és (b) keresztirányú 
mágnesteres hőkezelés után 

 

3.10 Nem-egyensúlyi folyamatok és fázisok különleges körülmények között: a termo-

mechanikai megmunkálások. [7] 

 

E fejezet elején a metastabil fázisok létrehozásának alapvető feltételeként az „energizált‖ (aktivált) 

állapot létrehozását jelöltük meg. (3.32. ábra). Mindeddig csak olyan aktiválási jelenségekkel és módsze-

rekkel, folyamatokkal foglalkoztunk, amelyek során a hőmérséklet növelésével történtek, és ezt követően 

egy gyors hűtési folyamat következett. E gyorshűtés során a nagyobb hőmérsékleten stabil fázis(ok), 

koncentrációviszonyok fagynak be, ennek eredménye a metastabil állapot. Újabban olyan metastabil öt-

vözeteket is előállítanak, amelyekneknek komponensei szilárd vagy olvadék állapotban egyáltalán nem, 

vagy csak korlátoltan elegyednek. Ilyen rendszerekben szobahőmérséklet környékén mechanikai defor-

mációval hozhatjuk létre a metastabil fázisokat, (pl túltelített szilárd oldatokat). Ezt a technológiai eljárást 

„Mechanical alloying‖ néven ismeri az irodalom. Ezeket a szerkezeteket és tulajdonságait csak a legóbbi 

30 évben fedezték fel. A gyakorlati alkalmazásnak számos lehetőségét jelölik meg. Ezek közül a legfon-

tosabbak: 
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Diszperz fázis létrehozása valamely alapfémben (pl. oxid-diszperziósan keményített (ODS) ötvö-

zetek) Ennek az eljárásnak eredetileg oxid-diszperzió egyenletes eloszlatása volt a célja- fémes közeg-

ben,- mechanikai erősítés céljából. Ni-alapú szuperötvözetek előállításában van továbbra is jelentősége 

ennek a folyamatnak. Jól ismert ugyanis, hogy hagyományos öntési eljárással az oxidok nem oszlathatók 

el a fémes olvadékban, az oxidok spontán és gyors elkülönülése miatt. 

Oldhatósági határ kiterjesztése szilárd oldatokban ugyancsak célja lehet az eljárásnak. Esetenként 

kölcsönös oldhatóság létrehozása egymásban nem oldódó komponensekben. (különösen érdekes lehet ez 

a kis hőmérsékleten stabil fázisokban (pl Ag-C….Fe-Cu) 

Szemcseméret finomítás a nanométeres dimenziókig: nanométeres szemcseméretek elérése, kizá-

rólag szilárd fázisú reakciókkal, ill. a mechanikai őrléssel állíthatók elő. 

 

Új kristályos, kvázi-kristályos, ill. amorf fázisok létrehozása 

Amorf fázisok létrehozása. Mint már említettük, amorf fázisok létrehozásának leggyakoribb módja az 

olvadékok gyorshűtése. Az üvegképződés koncentráció-tartománya azonban a két eljárás esetén nem 

azonos. Jó példa erre a Ni-Zr rendszer. A 3.33. ábrán látható fázisdiagramon a kétféle módszerrel előál-

lítható üvegképződés koncentráció-tartományai jól összehasonlíthatók. 

 
3.33. ábra A fázisdiagram az ovadékból(a) és a mechanikai ötvözéssel(b) előállítható amorf fázosok 

képződésének tartományát jelöli. 

Rendezetlen intermetallikus fázisok létrehozása rendezett vegyületfázisokból Kishőmérsékletű kémiai 

reakciók aktiválása  

3.11 A mechanikai ötvözés technológiája 

 

3.11.1 Berendezések 

A 36/a ábrán egy golyós őrlő-berendezés vázlata látható. Lényeges eleme a vízhűtéses kettősfalú munka-

tér, amelyben az őrlő golyók és a keverő kar foglal helyet. Az őrlendő anyag betöltése után (ami rendsze-

rint por, vagy fólia-darabokból álló töltet), a munkateret védőgázzal árasztják el, vagy olyan folyadékot 

töltenek bele, amely az előállítandó szuszpenzió hordozó közege. Ilyen jellegű őrlőmalomban állítják elő 
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a fémpikkely alapú festékeket. (metal) Ez a golyósmalom típus forgács jellegű fémdarabok aprítására 

hatékony eszköz, kifejezetten nanoméretű szemcsék előállítására nem alkalmas. 

 
3.34. ábra (a) Golyós őrlőmalom; (b) Forgódobos golyósmalom [7]. 

A forgódobos golyósmalomban (3.34. b ábra) nagyobb őrlési energiákat csatolhatunk be a folyamatba. 

Ellentétben a 3.34. a. ábrán látható golyósmalommal, amelyik álló helyzetű, és a keverőkar forgásával 

irányítjuk a golyók mozgását, ennél a malomtípusnál az egész dobot forgatják az ún. forgatóhengerek. 

Ennek következtében az őrlő golyók szabadesésben felgyorsulva- nagyobb aprító energiát képviselnek. 

Ezt a típust nagyenergiájú golyósmalomnak nevezik. 

Planetáris malmok (3.35. ábra) lényege, hogy az őrlő golyók forgó mozgást is végeznek. Az alapmozgás, 

hogy gördülnek az őrlődob belső falán, onnan leválva egymásnak ütköznek. Az ütközési folyamatok ere-

jét külső mágnesekkel növelik. A dobon kívül felszerelt mágnesek bonyolult röppályára kényszerítik az 

őrlő golyókat, ezzel növelve az őrlési folyamat hatékonyságát. Lényege ennek az őrlőberendezésnek tehát 

a nagy energiájú nyíró-lapító erők fellépése, amelyek hideghegesztéshez hasonló jelenségeket magában 

foglalóan, a fémes fázisok kölcsönös összehegedését is eredményezi, és szélső esetben atomi szintű keve-

redést is okozhat, vagy akár amorf fázis keletkezését is előidézheti. 
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(a) (b)

(a) (b) (c)

(d) (e)

1

2

3

1

2

3

1: forgó ce lla ;     2 : go lyók;    3 : m ágnesek

 
3.35. ábra Planetáris golyósmalom és működési elve[7]. 

 

3.11.2 Folyamatok 

A mechanikai hatásokra történő ötvözetképződés csak az őrlési folyamat egy (legvégső) része, amit több, 

azonosítható és szerkezetváltozás szempontjából is nyomon követhető jelenség előz meg. A bemért alap-

anyagok szemcséi először deformálódnak, ellapulnak az ütközési folyamatok hatására, majd apróbb ré-

szecskékre töredeznek, vagyis az első jelenségként egy szemcsefinomodás, ill. nagy mennyiségű kris-

tályhiba keletkezése figyelhető meg. Maga a folyamat (szemcsefinomodás) nyomon követhető optikai 

mikroszkópiával. Állandó hőmérsékleten, az átlagos szemcseméret hiperbolikus változása a jellemző az 

őrlési folyamat során (3.36.a ábra). Az őrlés idejének növelésével a szemcseméret tehát határértékhez 

tart. Ez a határérték a betétanyag/golyók térfogatarányának függvényében lényegesen módosulhat. 
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3.36. ábra (a) Átlagos szemcseméret változása az idő függvényében az őrlési folyamat során, különböző betét-
anyag/golyó térfogatarány esetén; (b) Elemi ütközési folyamat sematikus ábrázolása plasztikus szemcsék esetén, 

látható a szemcsék hideghegesztés jellegű összelapolódása [7]. 

 

Plasztikus fázisok őrlési folyamatában hideghegedési jelenség léphet fel a golyó-anyagszemcsék elemi 

ütközési folyamatában, ami a részecsék ellapításához és összehegedéséhez is vezethet (lásd 3.38/b ábra) 

 

3.11.3 Rideg-képlékeny komponensek viselkedése az őrlési folyamatban 

Míg a ridegebb komponens elsősorban finomabb szemcseméretűre darabolódik, addig a plasztikusabb 

deformálódik, s végeredményben a ridegebb részecskék a plasztikusabb elemekbe beágyazódnak. Tipiku-

san rideg komponenseknek tekinthetők a metalloidok, oxidok (pl. B, Al2O3 Y2O3 ThO2) Ezek a fémes 

szilárd matrixokban gyakorlatilag oldhatatlanok. Ennek ellenére- szubmikroszkópos méretű szemcsék 

formájában a fémes mátrixba befogódnak, és -az ún oxid-diszperziós keményedési mechanizmusban- 

kiváló szilárdsági tulajdonságokat eredményeznek (lásd később! szuperötvözetek) Alkalmazásuk területe 

az ún. szuperötvözetek. (hajtóművek nagy hőterhelést elviselő anyagai) 

Rideg-rideg komponensekből keletkező rendszerek őrlési folyamatinak mechanizmusa szerkezetileg ke-

véssé követhető nyomon, erről nem sok forrás található (pl Si-Ge egymásba ágyazódásáról van ismere-

tünk). 

 

3.11.4 Oldhatósági határ kiterjesztése 

Az oldhatósági határ kiterjesztése sok esetben olvadék állapotból történő gyorshűtéssel is megvalósítható. 

Így a mechanikai ötvözés és az olvadék gyorshűtés sok esetben kiegészítheti egymást. Olyan esetekben 

nyilvánvaló a mechanikai ötvözés (anglolul: Mechanical Alloying, MA) előnye, ahol - olvadék állapot-

ban is - korlátos elegyedése van a két komponensnek. Némely esetben a teljes koncentrációtartományban 

lehetséges az atomi szintű keveredés  (oldékonyság kiterjesztése) MA segítségével, mint pl. Fe-Cu, Cu-

Co stb. ötvözetek. A 4. sz. táblázatban összefoglaltunk néhány ismert rendszert, amelyekben a fémes 

komponensek oldhatóságának jelentős kiterjesztését érték el mechanikus ötvözés segítségével. A táblá-

zatból két értéket olvashatunk le: a szobahőmérsékletű egyensúlyi oldhatóságot, valamint a MA által elért 

kiterjesztett oldhatósági határértéket. 
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Bár a jelenség ismertetésekor feltételezzük, hogy az aprítási és az új fázisokat létrehozó diffúziós jelensé-

gek szobahőmérsékletű folyamatok, a tényleges hőmérséklet értelmezése (és főként mérhetősége) nehé-

zségekbe ütközik. Csupán számítások alapján megbecsülhető a helyi hőmérséklet a folyamatban.  

 

3.11.5 Amorf fázisok képződése mechanikai ötvözés során 

Az előzőek során már említettük, hogy bizonyos ötvözetek olvadékának gyorshűtésével amorf (üveg) 

fázisok keletkezhetnek, ha a hőelvonás kellően nagy sebességű ahhoz, hogy megakadályozzuk a kristá-

lyos csírák képződéséhez vezető diffúziós folyamatokat. Az előzőek során már említettük, hogy üveg-

képző hajlam empírikus jellemzésére a gyorshűtött, amorf réteg vastagságát használják, hasonlóan, mint 

az átedzőképesség meghatározására az acélok edzhetőségénél (Jominy teszt). Az empírikus leírás mellett 

azonban alapvető metallurgiai meggondolásokkal is megközelíthető az üvegképzési hajlam leírása. Az 

általános megfigyelés szerint üvegek akkor képződnek mind a gyorshűtés során, mind mechanikai őrlés-

kor, ha az egyensúlyi fázisdiagramban: 

- intermetallikus vegyületfázisok vannak (vagyis ott, ahol jelentős az elegyedési hő) 

- a tiszta komponensekhez közel eső tartományban a terminális oldékonyság csekély, vagy nincs is, 

(sok eutektikus ötvözet megfelel ennek a kritériumnak, ezért van az, hogy az eutektikumok kör-

nyékén figyelhető meg a jelentős üvegképződési hajlam) 

Emiatt azok a kétkomponensű rendszerek, amelyekben a komponensek korlátlanul oldják egymást, nem 

figyelhető meg üvegképződés sem olvadékfázisból, sem mechanikai őrlési folyamat során. 

- A mechanikai ötvözéskor képződő üvegállapothoz még egy kinetikai elvnek is teljesülnie kell: a 

két komponens diffúziós állandója jelentősen különbözzék a szóbanforgó ötvözetben. 

A 3.4.sz. táblázatban irodalomból összegyűjtött adatokat találunk elem-párokra, összehasonlítva azt is, 

hogy olvadék gyorshűtéséből, vagy mechanikai ötvözésből származnak az információk. 

A 3.37. ábrán összefoglaltuk a MA legeredményesebben alkalmazott területeit: ezek között,  szerkezeti 

anyagokként, jelentős szerepet játszanak az ún. oxid-diszperziósan erősített ötvözetek. Tárgyalására a 

későbbiek során még visszatérünk. 

 

 
3.37. ábra A mechanikai ötvözéssel előállított anyagok leggyakoribb alkalmazási területei[7]. 
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3.4. táblázat : Kiterjesztett oldhatóság adatai néhány elempárra (gyorshűtési és MA kísérletek alapján) 

 

 

3.12 A mechanikai ötvözés jelentősebb alkalmazási területei  

 

Alkalmazásaik között- a kiemelt korróziós ellenállást mutató ötvözetek mellett,- jelentősek a mágneses 

(elsősorban kemény-mágneses ötvözetek, (Lásd: Mágneses alapjelenségek) szupravezető, valamint a ka-

talitikus célokat szolgáló anyagok. A nanoszerkezetű ötvözetek és kompozitok, karbid és szilicid 

intermetallikus vegyületek előállításában is jelentős szerep jut e technológiának. Különleges anyagok, (pl. 

reaktív fémek, ötvözetek) szintézisének lehetősége ugyancsak adott ezzel a módszerrel. Néhány különle-

ges eljárásról az alábbiakban még szót ejtünk: 

Kémiai cserebomlás elindítása mechanikus ötvözés hatására. Ilyen különleges technológia pl. a Ti szín-

fém egyik előállítási lehetősége. Ismert, hogy Ti igen reaktív fém, olvadéka a legtöbb konténer anyagot 

(kerámiatégelyek stb) megtámadja. A Ti mechanikai ötvözéssel történő előállítási lehetőségére a 3.38. 

ábra mutat rá: 
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3.38. ábra A Ti ötvözeteinek előállítási lehetőségei kémiai reakcióval kombinált mechanikai őrlési folyamatban [7]. 

Ismert, hogy a Ti fontos alapanyaga számos ötvözetnek (űrtechnika, repülőgépipar stb). Ezekről a külön-

leges ötvözetekről a későbbiek során még említést teszünk. A Ti előállítása költséges és bonyolult nagy 

kémiai reaktivitása miatt. Ezért jelentős előrelépés volt e technológiában a MA kémiai reakcióval kombi-

nált formájának az alkalmazása. Az ábrán kétféle eljárás összehasonlítása látható. A kiindulási anyag 

mindkét esetben TiCl4(Ti-tetraklorid). Az egyik eljárás Mg-olvadékkal történő reakción alapul, aminek 

eredménye Ti spongya (nagy felületű Ti fém). Ezt tömbösítik kohászati eljárással, aminek végeredménye 

egy öntecs, ebből állítanak elő Ti-port. 

A másik (jóval egyszerűbb) eljárás szilárd Mg-al történő reakció, amelynek elősegítésére (aktiválás) őrlé-

si folyamatot alkalmaznak. Ennek eredményeként közvetlenül Ti port kapnak. 

A folyamat lényege tehát egy kémiai cserebomlással egybekötött MA. Vagyis reaktív színfém előállításá-

ra használjuk a M ötvözést.[8] 

Hasonló, kémiai cserebomlással egybekötött technológiával állíthatók elő Zr Ta és egyéb, magas olva-

dáspontú (ún. refractory) fémek (ugyanezzel a módszerrel). Végezetül bemutatunk a 3.41. ábrán néhány, 

MA-al előállított INCONEL ötvözeteből készült turbina hajtómű elemet. 

 

3.39. ábra MA-ot követő szinterelési folyamattal előállított turbina-hajtómű elemek[7]. 
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3.13 Szilárdságnövelő mechanizmusok szerkezeti anyagokban 

 

3.13.1 Bevezetés 

A szilárdság növelésének módjai, de főként annak fizikai háttere, szoros kapcsolatban van a 

metastabilitás jelenségével, ezért is tárgyaljuk ezt ebben a fejezetben. Ha a szerkezeti anyagok szilárdsá-

gáról vagy a szilárdságnövelő mechanizmusokat meghatározó tényezőkről beszélünk, akkor célszerű, ha 

egy szakítódiagramot képzelnünk magunk elé. (lásd Anyagismeret 6.60 ábra) A szakítódiagram első, re-

verzibilis (lineáris) szakaszának jelentése hordozza a mechanikai szilárdság minden lényeges elemét. Az 

Anyagismeret c. könyvben kvalitatív leírását adtuk annak, hogy az atomi kötések szintjén (egyfázisú, 

egy-komponensű, ideális, hibamentes egykristályban) az atomi kötőerőket leíró potenciálvölgy alakjából, 

mélységéből és szimmetriájából kvalitatív következtetéseket vonhatunk le pl. a hőtágulási együtthatóra, 

olvadási hőmérsékletre, vagy pl. a Young modulus nagyságára vonatkozóan. Állandó hőmérsékleten a 

Young modulus (rugalmas, reverzibilis alakváltozás) értéke jellemzi leginkább az atomi kötőerők jelle-

gét, valamint a folyáshatárt. Ideális, hibanélküli szerkezetben tehát alapvetően a fő kötéstípusok határoz-

zák meg a mechanikai jellemzőket is. Ezekre, mint az alapvető adottságra épülnek rá a szilárdságnövelő 

mechanizmusok, amelyek egyenként, vagy egymással kölcsönhatásban, együttesen eredményezik a szi-

lárdság növekedését. Ezek a mechanizmusok gyakran összemosódnak fogalmilag is, de fizikai tartalmu-

kat illetően is. A világos megkülönböztetés céljából azonban az egyes jelenségköröket itt külön-külön 

ismertetjük. 

 

Többféle szilárdságnövelő mechanizmust különböztet meg az angol nyelvű irodalom: 

 Quench hardening-ről beszélnek, ha fémeket, ötvözeteket nagy hőmérsékletről gyorsan le-

hűtünk. Ebbe a kategóriába sorolják a martenzites átalakulás okozta keménységnövekedést 

is, de a mechanizmus teljesen eltér a tiszta fémeknél is előforduló Quench hardening-től. 

 A képlékeny alakváltozás okozta szilárdságnövekedést az angol nyelvű irodalom „work 

hardening‖ néven ismeri. 

 Oldott atomok okozta szilárdságnövekedés (solution hardening) 

 Kiválások okozta szilárdságnövekedés (precipitation hardening) 

 Diszperziós szilárdság növekedés (dispersion hardening) 

 

A legutóbbi 20 év során jelent meg a „bake hardening‖ fogalma. Ez tipikusan járműgyártási technológiá-

hoz kötött jelenség. Ezt a későbbiekben még külön ismertetjük. 

A keményedési (szilárdságnövelési) mechanizmusok tehát mikroszerkezetileg a fémek képlékeny 

alakváltozásával, az oldott atomok jelenlétével, vagy az oldott komponens kiválásával, vagyis egy máso-

dik fázis megjelenésével köthetők össze. Külön figyelmet érdemel a „precipitation hardening‖ és a 

„dispersion hardening‖ kifejezések megkülönböztetése. Mindkét esetben egy második fázis megjelenésé-

vel, ill. jelenlétével áll összefüggésben a keménység-növekedés, de amíg a kiválásos keményedéskor 

megjelenő második fázis az alapötvözetből, mint túltelített szilárd oldatból keletkezik, a diszperziós ke-

ményedésben ez nem szükségszerűen van így; a második, diszperz fázist (amint az előzőekből már ismer-

jük: lásd mechanikai ötvözés) igen gyakran mechanikai összekeveréssel (s ezt követő intenzív mechani-

kai deformációval) viszik bele az alapfémbe. Az eredményezett keményedési mechanizmus, szilárdság 

növekedés (amint ezt a későbbiekben látni fogjuk) mindkét esetben hasonló. 
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Alapvető különbség közöttük a második (diszperz) fázis, termikus stabilitásában van. E tekintet-

ben, az okozott (szilárdság növekedés) hőmérséklet-tartománya is jelentősen különbözik. Mivel a kiválá-

sos folyamatban keletkező intermetallikus diszperz fázis visszaoldódása, így méreteloszlása is megválto-

zik a hőmérséklet növekedésekor, így az okozott keményedés, ill. szilárdságnövelő hatás is megszűnik, 

vagy jelentősen csökken. (lásd fázisátalakulások) Ezzel szemben a diszperz fázis nagy hőmérsékleti stabi-

litású vegyület, (pl. oxidok) így itt visszaoldódásról, vagy érlelődési folyamatokról (ripening, a diszperz 

fázis szemcsedurvulása) nem beszélhetünk. Emiatt a diszperz fázis szilárdságnövelő hatása jóval nagyobb 

hőmérsékleten is megmarad (pl. Al-ban 400 °C feletti hőmérsékletig). 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a szilárdságnövekedést (strenghtening) az angol irodalom 

gyakran „keményedés‖-nek is nevezi. Mivel a keménység növekedése valóban megfigyelhető minden 

esetben, ha a szerkezeti anyagnak pl. a húzószilárdsága növekszik, így egyszerű, könnyen számszerűsít-

hető értékelési lehetőséget jelent a szilárdság növekedésének megítélésében. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet a gyakori, tisztázatlan fogalmi átfedésekre is: A köznapi alkalma-

zásban igen gyakran összemossák valamely szerkezeti anyag (pl. egy ötvözet) mechanikai szilárdságát a 

szilárdság termikus stabilitásával. Az Anyagismeret 2.35 sz. ábráján láthattuk, hogy e két fogalom külön-

bözik. A mechanikai szilárdság határát jelentő csúszási folyamatok (diszlokáció-mozgás) beindulása az 

anyagszerkezettől és hőmérséklettől egyaránt függ, e két jelenséget tehát meg kell különböztetni. 

 

A fémek és ötvözetek szilárdságát meghatározó tényezők az alábbiak:  

 

1. Quench hardening nagy hőmérsékletről gyors lehűlés okozta keményedés 

Ez a keményedési forma eredeti értelmében nem jelenti metastabil fázisok képződését, hiszen tiszta fé-

mekben a gyors hűtés után is megfigyelhető. Szerkezeti anyagokban ennek csak közvetett műszaki jelen-

tősége van, mert a gyakorlatban a szilárdságnövelő folyamatokban azok fizikai mechanizmusában felle-

hető, mint rész-jelenség. Egyértelműen azonban csak a nagytisztaságú fémekben tanulmányozható, ha 

azokat nagy hőmérsékletről nagy sebességgel szobahőmérsékletre hűtjük. Ekkor vakanciák fagynak be a 

tiszta fémben, vagyis az „egyensúlyi‖ vakancia-koncentráción felül vakancia-többlet keletkezik. Ez okoz-

za a keménység növekedését. A többlet vakanciák keletkezése leginkább a folyáshatár, vagy az elektro-

mos ellenállás növekedésében mutatható ki. 

A vakanciák direkt kimutatása (szerkezetvizsgálati módszerekkel) nehézségbe ütközik, így indirekt mó-

don mutatható ki a jelenlétük. Ilyen utalást tartalmaz a 3.40. ábra, ahol egy Cu-minta méretváltozását, 

illetve ezzel párhuzamosan a rácsparaméter változásból számolható méretváltozást ábrázolták a hőmér-

sékletének függvényében. Bár az eltérés a két mennyiség között igen kicsi, egyértelmű az, hogy eltérésük 

a hőkezelés hőmérsékletével növekszik. A makroszkópos mérésekből származó méretváltozás nagyobb, 

ami annyit jelent, hogy a hőtágulásból származtatható méretváltozás mellet még egy másik tényező is 

szerepet játszik a méretváltozásban: ez a vakanciák jelenlétére utal. A növekvő számú, vakancia kimutat-

ható méretnövekedést eredményez, a rácsparaméter termikus változásából számítható mérethez képest. 
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3.40. ábra A vakanciák jelenlére utaló mérési eredmények, 

rácsparaméter változások és makroszkópos méretválto-
zások[16] 

 
3.41. ábra Alumínium egykristály feszültség-

megnyúlás görbéi 600 °C-ról gyorshűtött és ke-
mencében lassan hűtött mintákon (a vakanciá-
kkal telített minta felkeményedése nyilvánvaló a 

hőkezelés után lassan hűtött mintához ké-
pest)[17]. 

  

A vakanciákkal „telített‖ egykristály kritikus nyírófeszültsége nagyobb, mint a lassan hűtött mintáé, ami 

arra utal, hogy a vakanciák jelenlétének „szilárdság növelő‖ hatása van. (3.41. ábra) [10] 

 
3.42. ábra A (szakítási) folyás határ változása Al-mintákban a vizsgálat hőmérsékletének függvényében  (a, b 

gyorshűtött minták, c. lassan hűtött minta) [17] 

 
3.43. ábra Gyorshűtött ezüst minták folyáshatárának változása 1 órás izoterm lágyító hőkezelések után [17] 
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A többlet vakanciák utólagos hőkezelések hatására spontán „megsemmisülnek‖, vagyis a gyorshűtéssel 

keletkező felkeményedés fokozatosan megszűnik, mely úgy történik, hogy a vakanciák a diszlokációkra 

vagy a szemcsehatárokra kondenzálnak. Ez látható a 3.42. és 3.43. ábrákon. A 3.42. ábrán eltérő termikus 

előéletű Al mintának folyáshatárát látjuk a vizsgálat hőmérsékletének függvényében. Látható, hogy a 

lassan hűtött minta folyáshatára a legkisebb, és a vizsgálat hőmérsékletének növekedésével csak kevéssé 

változik, mivel a lassú hűtés során a vakanciák már előzően „kihőkezelődtek.‖ 

Hasonló következtetések vonhatók le a tiszta Ag izoterm hőkezelései után mérhető folyáshatár vizsgála-

tokból is (3.43. ábra). Ezen az ábrán az előzőleg gyorhűtött („kvencselt‖) minta folyáshatárát követhetjük 

nyomon, amelyet különböző hőmérsékletű 1 órás izoterm hökezelések után határoztak meg. Látjuk, hogy 

a tiszta ezüst kilágyulása már C hőkezelések során is nagy sebességgel előrehalad. 

Összegezésül tehát elmondhatjuk, hogy gyorshűtésből származó vakancia felhalmozódás a tiszta fémek-

ben is felkeményedést okoz, azonban ez a felkeményedés már kis hőhatásra is megszűnik. 

 

3.14 Képlékeny alakítás okozta felkeményedés 

 

A képlékeny alakításkor bekövetkező keményedés szorosan összefügg a diszlokációk mozgásával, ill. 

sokszorozódásával. Maguk a diszlokációk már az olvadékból történő megszilárduláskor kerülnek bele a 

megszilárdult fémekbe. Ezeknek száma tiszta fémek esetében a megszilárdulás sebességétől függ első-

sorban. Lassú megszilárduláskor a diszlokáció sűrűség kisebb (közel hibamentes egykristályok növeszté-

se: (lásd Anyagismeret 2.34 ábra). Itt említettük, hogy ebben az esetben a fémek szilárdsága az elméleti 

értékhez közeli. A kereskedelmi tisztaságú és nagymennyiségben előállított fémek viszont már öntött 

állapotban is tekintélyes mennyiségű (10
4
/mm

2
 nagyságrendnyi) diszlokációt tartalmaznak. Ezek a 

diszlokációk külső feszültség hatására elmozdulnak. Legelőször a könnyű csúszási síkok mentén indul el 

a folyás. Növekvő feszültség hatására azonban másodlagos csúszási síkok, keresztcsúszások, ezáltal 

„csúszási lépcsők‖ is megjelennek a feszültségnövekedés hatására. Gyakori jelenség, hogy a növekvő 

számú diszlokációk nem egyenletesen oszlanak el a fémben, hanem „cellákat képeznek, amelyek úgy 

néznek ki, mint a megvastagodott szemcsehatárok. Ezeken belül a diszlokáció sűrűség igen nagy, míg a 

cellák belsejében viszont kicsi, vagyis közel deformációmentes környezetek alakulnak ki. (lásd 3.44. áb-

ra) Ilyen szerkezeti kép jellemzi az intenzív deformációt. 

 

 
 

3.44. ábra Diszlokációk helyi felhalmozódása intenzív deformáció hatására cellák belsejében viszonylag 
diszlokációmentes tartományokkal[18]. 

 

A keménység növekedése telítési görbe jelleget mutat eközben. Hasonlóan változik az elektromos ellen-

állás is a deformáció során, amint a keletkező hibahelyek (diszlokációk és vakanciák) száma növekszik. 

Ez alkalmassá teszi az ellenállásmérést adott fém felkeményedésének megbecsülésére adott fém esetén 

[19]. 
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3.15 Oldott atomok által okozott keményedés 

 

Az oldott atomok keménységnövelő mechanizmusát akkor láthatjuk tisztán, ha szilárd oldatokat vizsgá-

lunk olyan koncentráció-tartományban, ahol az oldott atomok között nincs kölcsönhatás vagyis, ha az 

oldott fém koncentrációja kicsi. (ún. „híg szilárd oldatok‖). Ekkor tehető fel egyértelműen az a kérdés, 

hogy az alapfém egyetlen atomjának helyettesítése milyen hatással van pl. a young modulusra, a 

diszlokációk mozgásának blokkolására, azok felhalmozódására, stb. Az oldott atomok kimutatható ke-

ménység, vagyis szilárdság növekedést okoznak. A fázisátalakulások című fejezet 3.32/a,b ábráin láttuk, 

hogy ez a felkeményedés az oldott atomok méretétől és kémiai sajátságaitól függ. Ennek következmé-

nye ugyanis a lokális feszültségtér keletkezése, ami a rácsparaméter helyi megváltozásában is kifejezésre 

jut. Ez a feszültségtér annál nagyobb, minél inkább eltér egymástól a kétféle atom Az idézett ábrákból azt 

a következtetést is levonhatjuk, hogy a keménységnövekedés az oldhatósági határon belül az oldott ato-

mok koncentrációval közelítően arányos. A másik megfigyelés az, hogy az ötvözet felkeményedése, to-

vábbá a folyáshatár növekedése az oldott atomok koncentrációjával növekszik.(Szilárd oldatról, tehát 

egyfázisú ötvözetről van szó!) A folyáshatárnak, ill. a felkeményedésnek hőmérséklet-stabilitása szintén 

jelentősen nő az oldott atomok jelenléte miatt. Ez látható a 3.45. ábrán Ag-alapú szilárd oldatok esetében. 

A folyás nagyobb hőmérsékleten indul el. 

 

3.45. ábra 3.45/a ábra A nyírószilárdság változása ezüst alapú szilárd oldatok-egykristályaiban a vizsgálat hőmér-
sékletének függvényében[16]. 3.45/b ábra Ag-Al fázisdiagram 

Az ábrán látható, hogy a tiszta ezüst (99.99%) szilárdsága a legkisebb, és ez csak nagyon kevéssé válto-

zik a hőmérséklet növelésével. Már 1 at% Al ötvöző hatására jelentősen növekszik a nyírószilárdság, de 

ez a növekedés különösen kis hőmérsékleteken jelentős. Ez azt mutatja, hogy az oldott atomok 

diszlokáció mozgásokat blokkoló hatása főként kis hőmérsékletek tartományában (300 °C alatt) érvénye-

sül leginkább. A 3.45 ábrán látható fázisdiagramot annak alátámasztására mellékeltük, hogy itt valóban 

egyfázisú szilárd oldat szilárdság növekedéséről van szó, amit az oldott atomok diszlokáció-mozgást 

blokkoló hatása okoz. 

Az oldott atomok negatív hatása érvényesül néhány fontos technológiai folyamatban, mint pl. a tiszta réz-

huzalok (villamos vezeték-anyagok!) előállítása során, a húzógyűrűkön történő áthaladás (méret-

csökkenés) ugyanis jelentős hőfejlődéssel jár. Ennek a folyamatnak önlágyulást kell eredményezni ahhoz, 

hogy a huzalgyártás termelékeny legyen. Ha ez a lágyulási folyamat nem történik meg, szakadás követ-

kezik be. Látható ebből, hogy a tiszta Cu-huzal üzemi méretű, gazdaságos előállítása csak 

szennyezésmentes (oldott atomokat, vagy zárványokat nem tartartalmazó) alapanyagból lehetséges.  
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3.16 Kiválásos keményedés (A túltelített szilárd oldatok bomlásával, a diszperz fázis 

megjelenésével) kapcsolatos, precipitációs keményedés 

 

A leghatékonyabb szilárdság növelés olyan többfázisú ötvözet-rendszerekben valósítható meg, amelyek-

ben az alapfémből egy második, diszperz (finoman eloszlatott részecskékből álló) fázis válik ki, amint a 

hőmérséklet csökkentjük (lásd: 2.27. ábra). A kiválás diszperz fázis formájában jelenik meg. A „disz-

perz‖ fázis részecskéinek eloszlását a hőkezelés körülményeivel szabályozzák. A fázisátalakulások tár-

gyalásakor már említettük, hogy a második fázis kiválása kétféle mechanizmust követhet: nukleációs-

növekedési mechanizmust vagy az ún spinodális bomlást. 

 

 
 

3.46. ábra A koherens precipitátum (klaszter) keletkezésének folyamata azonos fázison belül, ami koheren-
ciafeszültségek keletkezésével jár. A koncentráció fluktuációjának további növekedésével az új kristályszerkezet is 

megjelenhet 

 

A kétféle mechanizmus különbségét a 2.18. ábrán bemutattuk. A nukleációval kezdődő kiválás 

környezetében, a nukleusz határán a nagy koncentráció gradiens alakul ki, amit az új fázis összetétele 

határoz meg. Ezt hetero-fázisú fluktuációnak nevezzük, mert a gradiensben fázishatár is van. Ezzel ellen-

tétben a spinodális „homofázisú‖ fluktuáció azonos fázison belül indul meg és fokozatosan alakul ki az új 

fázis megjelenéséhez szükséges helyi kémiai potenciál. Erre vonatkozó megjelenítést láthatunk a 3.46. 

ábrán. A homogén szilárd oldaton belül (az oldott atomokban dús) klaszter kialakulását ábrázolják itt, 

amelyet a kiválás kezdeti állapotának tekinthetünk. Ezt a klasztert azonban nem választja el határfelület a 

környezetétől, hanem az alapfém kristályrácsának csekély torzulásával ugyanaz a rácsszimmetria érvé-

nyesül a klaszteren belül. Emiatt koherencia-feszültség lép fel a klaszter és környezete között. Az atomok 

közötti kötőerők nem különböznek lényegesen az alapfémre jellemző kötőerőktők, így a tovahaladó 

diszlokációk a klasztert elnyírhatják, így az nem jelent nagy akadályt a diszlokációk mozgásában. 

3.16.1 A képlékeny alakítás mechanizmusának összehasonlítása a precipitációs és diszperzi-

ós kiválásokat tartalmazó ötvözetekben 

A képlékeny alakítás okozta felkeményedést a diszlokációk felhalmozódása okozza, amit felerősít 

a jelenlévő második diszperz fázis jelenléte. Ha a mozgó diszlokáció precipitátumnak ütközik, ez tovább-

haladását akadályozza, Tudjuk, hogy ez az elemi csúszási folyamat az alapja a képlékeny alakításnak. Ha 

a diszperz részecske nyíró szilárdsága nem haladja meg lényegesen a matrixét, a tovahaladó diszlokáció 

elnyírhatja a precipitátumot, így ez nem okoz diszlokáció felhalmozódást. Ilyen jelenséget látunk a 3.47. 

ábrán, ahol a nyírási folyamat megtörtént. Ezért gyakori, hogy a koherens precipitátumok szilárdságnöve-

lő hatása csekély, és a hőmérséklet növekedésével- az esetleges visszaoldódás miatt - meg is szűnhet. 
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3.47. ábra Diszlokáció által elnyírt precipitátumok egy NiAl alapú kiválásos ötvözetben. 
3.48. ábra Az Orowan mechanizmusú diszperziós keményedés sémája[16] 

Ha a kiválások nyírószilárdsága nagy, (pl. nagy stabilitású intermetallikus vegyület, vagy oxid-

diszperzió lásd. 3.48. ábra) akkor a tovahaladó diszlokációk két precipitátum között kihajlanak, (3.48/b. 

ábra) majd - elszakadva - hurkot képeznek a kiválások körül, egy részük pedig tovább halad, és részt vesz 

a csúszási folyamatban. (3.48/c ábra) Ez az ún Orowan mechanizmus. E folyamatban kritikus paraméter a 

diszperz szemcsék mérete és távolsága, (d1, d2 és  ami a hurokképződésnek (tehát a felhalmozódásnak) 

feltétele. Ez a felkeményedési mechanizmus érvényesül a nagy stabilitású (pl. oxid) diszperziók esetében. 

Ez a felkeményedési mechanizmus termikusan is stabil, a részecskék ugyanis nem oldódnak fel a hőmér-

séklet növelésének hatására, a diszlokációk mozgását gátló tényezők tehát fennmaradnak. 

3.17 A sütve keményítés (bake hardening) mechanizmusa és technológiája  

 

Ezt a szilárdítási technológiát tipikusan a nagyfokú automatizáltságra épülő gépjárműipar fejlődése hozta 

létre. Az autóipar által nagymennyiségben felhasznált karosszéria lemezek egyetlen lépésben, kész for-

mára történő préselése ellentétes követelményeket támaszt az alapanyagot képező lemezekkel szemben 

(lásd 3.49. ábra). 

 
3.49. ábra Személygépkocsi első ajtója 

A gyártási folyamatba bekerülő lemezek (1 mm vastagság). A kész alakra sajtoláshoz alapkövetelmény, 

hogy a lemezek ne rugózzanak vissza, mert ez a mérettartást meghiúsítja. Ezért lágyított illetve 

rekrisztallizált állapotból indul a sajtolás művelete. A lemez bizonyos mértékben visszakeményedik a 

sajtolás művelete alatt, ez a visszakeményedés azonban nyilván nem homogén, hiszen a deformáció mér-

téke sem azonos a lemez különböző részein. A sajtolást követő felületvédelmi folyamat után, a védőlakk 

ráégetéskor következik be a „sütve keményedés‖ folyamata, amit vázlatosan a 3.50. ábra mutat.  
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3.50. ábra A sütve-keményítési effektus értelmezése. (a) Az alakítás és hőkezelés (a lakkbeégetés) által létre jött 
folyáshatár növekedés vázlatos ábrázolása egy személygépkocsi ajtó példáján. (b) A jelenség magyarázata [20]. 

Az „a‖ ábrán a lemez keményedését (szilárdság növekedését) láthatjuk a technológiai folyamat során. A 

kiinduló anyag Vickers keménysége 200 körüli érték, ami megfelel egy gyengén ötvözött, nem edzhető, 

kis karbon tartalmú acél keménységének rekrisztallizált állapotban. A sajtolás okozta alakítás hatására a 

lemezben felkeményedés történik (képlékeny alakváltozás okozta felkeményedés, work hardening). En-

nek hatására a folyáshatár növekszik, és a keménység is 250HV körüli értéket éri el. Ezután következik a 

lakk-beégetéssel járó hőkezelés, aminek hatására a keménység tovább növekszik 300HV körüli értékre. 

Látható tehát, hogy az alakítási keményedés és a BH keményedés hatása összegződik. A „b‖ ábrán sema-

tikus ábrázolásban láthatjuk a megfelelő szerkezetváltozást. A kiindulási állapotban oldott interstíciós 

atomok (karbon és nitrogén) vannak jelen a ferrites szerkezetben. Tudjuk, hogy minden reális fémes 

anyagban tekintélyes mennyiségű diszlokáció is jelen van. (Anyagismeret 37. oldal) Ezek a diszlokációk 

azonban nincsenek kapcsolatban az oldott interstíciós atomokkal. A képlékeny alakítás során a 

diszlokációk száma növekszik, ez felkeményedést okoz. Az alakítást követő kis hőmérsékletű hőkezelés 

(lakk-beégetés) során az interstíciósan oldott atomok mozgékonysága megnő, és a kisebb energiájú he-

lyekre, a diszlokációkra kondenzálódnak. Ezzel azonban a diszlokációk mozgékonyságát lecsökkentve, 

folyáshatár növekedést is okoznak. 

A fenti sematikus ismeretetés a BH folyamat alapelvét ismerteti, de nem ad részletesebb felvilágosítást a 

lemez tényleges reálszerkezete (pl. szemcseméret) és a konkrét összetétellel kapcsolatos összefüggések-

ről. Ez utóbbi kérdésről nyújt információt az 3.51. ábra. 

 

 
3.51. ábra Az interszticiósan oldott elemek mennyisége, a ferritszemnagyság és a BH-effektus közötti 

összefüggések. (a) Az oldott karbon és nitrogénösszmennyiségének hatása. (b) Az oldott karbontartalom hatása 
[20] 
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Látható, hogy a BH effektus jelentékenyen függ az oldott karbon és nitrogén össz-mennyiségétől de a 

koncentrációnövelés kb. 40-50 ppm fölött már nem eredményez további keményedést. Nagy különbséget 

mutat a keménységnövekedés a kiinduló szemcsemérettől függően is. Kisebb szemcseméretű lemezben a 

felkeményedés mértéke nagyobb. Fontos tényező még a BH kifejlődésében az előzetes deformáció mér-

téke (lásd 3.52. ábra), valamint a hőkezelés hőmérséklete.  

 
3.52. ábra A BH-effektus a nyúlás mértéke és a ferrit szemcsemérete függvényében[20]. 

Az 3.52. ábrán az előzetes deformáció mértékének hatása is megbecsülhető. Általában néhány %-os de-

formáció elegendő a BH hatáskifejlődéséhez. Nagyobb deformációknak már nincs pozitív hatása. 

Összefoglalás: 

A szilárdságnövelő mechanizmusok közűl általában több is jelen van egy-egy adott műszaki-

technológiai folyamatban. Így pl. a plasztikus deformáció által létrehozott keményedésben gyakran 

benne van a kiválásos, vagy a diszperziós keményítési mechanizmus is. A tárgyalt részmechanizmusok 

tehát gyakran egymást erősítve eredményezik a szerkezeti anyagok szilárdságának növekedését.  
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4. Mágneses alapjelenségek és anyagok 

 

4.1 Bevezetés 

A mai mágneses anyagok fejlődését elsősorban az alkalmazásokból megfogalmazott igények, azaz 

konkrét mágneses tulajdonságok elérése ösztönzi. A mágneses alapjelenségek és törvények megismerése 

során azonban ez nem így volt. A fontosabb felfedezések kérdésekhez kapcsolódtak, amelyekkel a termé-

szet működésére, a természet látható jelenségei mögött rejlő okokra, törvényekre kérdeztek rá. 

A mágnesesség első fontosabb alkalmazásának az iránytűt tartjuk (ókori Kína), de valójában keveset tu-

dunk arról, hogy mit gondoltak az akkori emberek valójában a mágnesességről. Annyit tudni, hogy az 

iránytűt és a mágneskövet (magnetitet, amely egy természetes mágneses ásvány, főleg vas-oxidot tartal-

maz) az ókorban kultikus célokra is használták. Természetesen sok hiedelem és babona kapcsolódott 

hozzá, de a természetet kutató emberek számára fontosabbak voltak törvényei (pl. vonzás–taszítás általá-

nos törvénye), amelyek az élet más területein is megjelennek, és átültethetők oda. A mágneses alapjelen-

ségeket Petrus Peregrinus foglalta össze 1269-ben írt értekezésében. 

A mágnesességgel tudományos részletességgel William Gilbert foglalkozott a 16. században. A Föld 

mágnesességét tanulmányozta, amelyet modellezett is mágneskő használatával, de nem igazán maga a 

jelenség érdekelte csak. Az ő fő kérdése az volt, hogy a Föld mágnesezettsége és a Föld főbb mozgásai 

hogyan függenek össze, és ennek milyen okai vannak. Az elektrodinamikát megalapozó egyik fontos 

felfedezés Oersted nevéhez köthető. 1820-ban ő fedezte fel, hogy áram járta vezetőnek mágneses hatása 

van. Feltételezése egy akkoriban „divatos‖ természetfilozófiai nézetből származott, amely egy egységes 

erőt tekintett a világunkban működő összes kölcsönhatás gyökerének. Ő az elektromosság és mágneses-

ség közötti összefüggést kereste, és találta meg végül 
1
. Viszont nem volt válasz még a távolba ható (pl. a 

mágneses) erőhatásokra. 

Sokan megelégedtek a newtoni távolba ható erők fogalmával, ami persze semmi konkrétumot sem mon-

dott az okokról. Az első értelmezést Faraday (az indukció-törvény leírója) adta, aki bevezette az erőtér és 

az erővonalak (fluxus) fogalmát, amelyet az anyag egy másik állapotának tartott. Ő szemléltette először 

vasporral a mágneses erővonalakat. Faraday kiváló gyakorlatias gondolkodása és kísérleti munkássága 

megragadta egyik fiatal kortársát. Maxwell elkezdte kidolgozni Faraday térelméletének összefoglalását és 

matematikai megfogalmazását, amely hatására köztük a tisztelet hamarosan kölcsönös lett. Az eredmény 

négy integrálegyenlet lett, amely összefoglalta az addig levezetett számos összefüggést (pl. Ampére-, 

Gauss-törvény stb.), és az elektrodinamika alapja lett. [1, 2]  

 

Az „anyaghoz kötött‖ mágnesesség megértéséhez az atomfizika és a kvantummechanika kialakulása segí-

tett hozzá, amely kimutatta, hogy a mágneses hatást az elektron pálya- és sajátmomentuma okozza. 

 

 

 
1:Erről ő így ír: „Az elektromágneses jelenséget 1820-ban Hans Christian Oersted, a Koppenhágai Egyetem professzora fedezte fel. Minden irodalmi tevé-
kenységében kifejezte azt a véleményét, hogy a mágneses effektust ugyanaz az erő hozza létre, mint az elektromosságot. Ehhez a meggyőződéséhez nem 

annyira a szokásos indoklással jutott, mint inkább azon filozófiai elv segítségével, hogy minden jelenséget ugyanaz az őserő hoz létre…‖ [1] 
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Az anyagok mágneses viselkedésének kutatása a mágneses törvények felfedezésével párhuzamosan zaj-

lott. Az első elektromágnest 1824-ben készítette el Sturgeon [3]. Ezek után a technikai mágneses anyagok 

fejlődését az alkalmazás igényei diktálták: 

 

 motorok és generátorok anyagai (19. sz. második felétől), 

 transzformátorok anyagai (19. sz. második felétől), 

 mágneses memória anyagok (20. sz. második felétől), 

 nagyfrekvenciás alkalmazások, 

 szenzorika és beavatkozók, stb. 

 

Noha az eltérő alkalmazások eltérő igényeket támasztanak az anyagtulajdonságok oldaláról megfogal-

mazhatók a fejlesztések irányai. Ez volt látható lágymágneses anyagokra a 3.27. ábrán, ahol a 

permeabilitás és a telítési indukció együttes növelése a fejlesztési cél. Hasonlót mutat a 4.1. ábra, amely 

állandó mágneses anyagok fejlődését mutatja a maximális energiaszorzat szempontjából. A mágneses 

tulajdonságok ilyen kiválasztása kis mértékben önkényes, de ezek jól tükrözik a fejlesztés irányait. 

 

 
4.1. ábra A keménymágneses anyagok megjelenése és a maximális energiaszorzat közötti összefüggés [3]. 

 

A mágneses anyagok fejlesztése jelenleg a következő fontosabb irányokban halad: 

 nagymértékben rendezett vagy nem rendezett (amorf, nanokristályos) anyagok, 

 transzformátorok, motorok, generátorok anyagai, 

 nagy sűrűségű adattárolás, 

 nanoméretű mágneses eszközök, 

 szenzorika, 

 mágneses vékonyrétegek, 

 kétállapotú molekuláris rendszerek, molekuláris mágnes stb. 

A járműgyártásban is nagy hatása volt a mágneses anyagok fejlesztésének. A motorok és generátorok 

tömeg- és méretcsökkenése tett lehetővé új elrendezéseket, technológiákat (a múlt században a vasútnál 

pl. a forgóvázankénti hajtást, a járművekben több hely lett egyéb, például kényelmi, biztonsági vagy ve-

zérlési berendezéseknek, a hibrid hajtású vagy elektromos autók építését, a kerékagymotor fejlődését 
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stb.). Ezenkívül a szenzorikai, elektronikai és bevatakozó rendszerekben is egyre több helyet kaptak a 

mágneses anyagok (4.2. ábra). 

 

 
 
 

4.2. ábra Mágneses anyagok alkalmazásai a személygépkocsiban [4]. 
 

4.2 A mágneses és villamos tér kapcsolata, a mágneses tér jellemzői 

A mágneses erőtér a villamossággal szorosan összefüggő fizikai hatás. Mágneses teret mozgó töltések 

vagy a változó villamos erőtér hozza létre. Egy időben állandó, stacionárius áram időben állandó körkö-

rös mágneses teret hoz létre, pl. egyenáram által járt vezető körül örvényes mágneses tér keletkezik (4.3. 

ábra (a)). A váltakozó áram, vagy váltakozó villamos tér már váltakozó mágneses teret kelt. Ebben az 

esetben, azaz változó mennyiségeknél a fordítottja is igaz, de a keltett villamos tér iránya már ellenkező 

értelmű (bal kéz szabály szerinti). 

 
4.3. ábra A villamos és mágneses jelenségek összefüggése (a), és leírásuk a Maxwell-egyenletekkel (b) (a 

jelölésekhez l. a 4. 17. fejezetet). 
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A villamos és mágneses mennyiségek szoros kapcsolatát fejezik ki Maxwell-egyenletei (4.3. ábra (b)) 

(amelyek így megadják a mágneses tér tulajdonságait is. Az I. egyenletből következik, hogy  

 

 a mágneses tér örvényes, és a mágneses erővonalak midig zárt hurkot alkotnak, 

 a III. egyenletből pedig, hogy a mágneses térnek nincsen forrása (azaz nem létezik mágneses töl-

tés, monopólus), hanem a mágneses teret ún. dipólusok hozzák létre. 

Ilyen elemi dipólusnak tekinthető egy elemi méretű köráram, pl. egy pályán keringő elektron is (atom 

mágneses pályamomentuma) [5]. 

4.3 A mágnesesség atomi szintű eredete 

A különféle anyagoknak nem kizárólag külső mágneses tér hatására lesz mágnesezettségük. Az adott 

anyagot felépítő atomoknak külső mágneses tértől függetlenül is lehet mágneses momentuma. Az atomok 

mágneses viselkedését négy tényező befolyásolja: 

 az elektronok saját momentuma, spinmágneses momentuma (spinje, „ saját perdülete‖), 

 az elektronok pályamomentuma (atommag körüli mozgása), 

 indukált pályamomentum (külső mágnestér okozta változás, pl. a lezárt héjak szimmetri-

kus elektronpárjai mágnesesen kompenzálják egymást, de külső tér eltolja ezt a szimmetri-

át), 

 az atommag mágneses momentuma, de ez a legtöbb anyagnál elhanyagolható. 

Ennek megfelelően szabad térben egy atom vagy ion mágnes momentuma a pályamomentum és a 

spinmomentum összege. Általában az elektronok saját momentuma mágnesesen nagyobb hatást fejt ki, 

azaz az anyag mágnes válaszában nagyobb a szerepük. A szabad elektron mágneses dipólusmomentuma a 

Bohr-magneton, amely csaknem pontosan megegyezik a szabad elektron spinmágneses momentumával. 

A Bohr-magneton értéke: 

e

B
2m

e
μ




        (1) 

ahol e az elektron töltése, ħ a redukált Planck-állandó (ħ=h/2π), me pedig az elektron tömege. 

Tehát egy atom lehet mágnesesen semleges, ha telített, kompenzált elektronhéjakkal rendelkezik, és lehet 

saját mágneses momentuma. A fenti három tényező és a külső térre adott válaszuk adja meg az anyagok 

mágneses viselkedését. Az adott válasz elsősorban az elektronszerkezettől, és az atomok kölcsönhatásától 

függ, azaz mennyire képesek egymás mágneses momentumának irányát befolyásolni, hatásukat erősíteni 

(kicserélődés jelensége). 

4.4 Az anyag és a mágneses tér kölcsönhatása 

 

A mágneses tér (és a villamos tér is) nem anyaghoz kötött fizikai hatások, hiszen az elektromágneses hul-

lámok légüres térben is terjednek. Az anyag jelenléte viszont módosítja a mágneses teret, azaz a ger-

jesztő mágneses tér hatását vagy erősíti vagy gyengíti (magához vonzza a mágneses erővonalakat, 

vagy kilöki magából). Ezt a hatást fejezi ki a gerjesztő térerősség (H) és az indukció (B) közötti össze-

függés: 

B= μ0(H+M).        (2) 
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A vákuumban érvényes mágnesezettséghez (μ0H, ahol μ0 a vákuum permeabilitása) hozzáadódik az 

anyag által képviselt mágnesezettség értéke is (M). A mágnesezettség vektora az adott anyag mágneses 

momentuma (mágneses dipólus momentuma vagy dipólnyomatéka) osztva a térfogatával: 

V

m
M 

.        3) 

A mágneses momentum egy köráram esetén, ahol a köráram (I) egy A felületet határol: 

m=I∙A.         (4) 

Így egy anyag mágneses momentuma (és mágnesezettség vektora) értelmezhető elemi köráramok (elekt-

ronok, mint elemi köráramok) dipólnyomatékainak összegeként. 

A mágneses indukció kiszámításához használjuk a permeabilitás (mágneses permittivitás, μ) fogalmát, 

ami nem ferromágneses anyagok esetében: 

B= μH.         (5) 

A fentieket összegezve a permeabilitás két részből áll, azaz az anyagnak a vákuumhoz képest lesz egy 

relatív permeabilitása: 

0

r
μ

μ
μ 

        (6) 

amely képviseli az anyag jelenlétének hatását a mágneses térre. 

Azt, hogy az anyagok külső erőtér hatására milyen mágnesezettséget mutatnak, a mágneses 

szuszceptibilitás () mutatja meg: 

M= H.         (7) 

Felhasználva a (2)-es egyenletet, a mágneses indukció értékére a  

B= μ0(1+)H        (8) 

egyenletet kapjuk, azaz 

μr= 1+         (9) 

 

4.5 Anyagok viselkedése mágneses térben 

Minden anyag ad valamilyen választ a külső mágneses tér hatására. Képzeljünk el egy rudat, amelyet egy 

elektromágnes két pólusa közé függesztünk úgy, hogy szabadon elmozdulhat. A rúd viselkedése alapján 

az anyagok három főbb viselkedését különböztethetjük meg. 

Diamágneses anyagok: A rúd a mágnes pólusaitól elfordul. A mágneses erővonalakat magából kiszorítja, 

tehát benne a mágnesezettség a környező levegő (vákuum) mágnesezettségéhez képest csökken. Az 

anyag mágnesezettsége a térerővel közel lineárisan csökken (a relatív permeabilitás közel állandó és ne-

gatív előjelű). 

Azoknál az anyagoknál, ahol az atomok lezárt, kompenzált elektronhéjakkal rendelkeznek, saját mágne-

ses momentumuk nincs, de a külső tér indukált pályamomentumot hoz létre. Ez ellentétes irányú lesz, 

mint a gerjesztő mágneses tér, tehát az anyagon belüli mágnesezettség csökken. 

Paramágneses anyagok: A mágnes pólusai a rúd végeit magukhoz vonzzák. A rúd „begyűjti‖ a mágneses 

erővonalakat, azaz benne a mágnesezettség értéke növekszik. Az anyag mágnesezettsége a térerővel kö-

zel lineárisan nő (a relatív permeabilitás közel állandó és pozitív előjelű). 
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A saját momentummal, azaz telítetlen, kompenzálatlan elektronpályával rendelkező, anyagokra jellemző, 

hogy az elemi mágneses momentumok iránya rendezetlen, így az anyag külső eredő tere zérus. Külső tér 

hatására kétféle válasz lehetséges. Az egyik, hogy az elemi momentumokat a külső tér egy irányba rende-

zi, de nincs kölcsönhatás az egyes momentumok között. Ez jellemző a paramágneses anyagokra. A má-

sik esetben erős kölcsönhatás is kialakul, amely már a ferromágneses anyagok sajátja. 

Ferromágneses anyagok: A paramágneses anyagokhoz képest több nagyságrenddel nagyobb a hatás. Az 

anyag mágnesezettsége a térerővel nem lineárisan változik, hanem először meredeken, majd elér egy telí-

tési értéket (a relatív permeabilitás a térerősségtől függ). Ebből kapjuk meg a mágnesezési görbét. A fer-

romágneses anyagok esetén a mágnesezettség értéke függ a külső térerősségtől (M=M(H)) amelyet az 

alkalmazott térerősség szintén meghatároz. Ennek következménye a ferromágneses anyagok jellegzetes 

mágnesezési görbéje. 

Általában a telítetlen d- és f-alhéjakkal rendelkező anyagokra jellemző. A mágnesezettség nagy részét a 

kompenzálatlan elektronok saját momentuma adja. Külső tér hatására a momentumok egy irányba rende-

ződnek, de mindezek mellett erős az elemi momentumok közötti kölcsönhatás (kicserélődés jelensége). 

Az elemi momentumok egymás hatását erősítve kis, egy irányba mutató mágneses tartományokat 

(doméneket) hoznak létre. A kicserélődési kölcsönhatás olyan erős, hogy a külső mágneses tér megszűn-

tével is megmaradhatnak a mágneses tartományok, és az anyag külső eredő tere is. Ezt hívják maradó, 

azaz remanens indukciónak. 

A dia- és a paramágneses anyagok relatív permeabilitása alig különbözik 1-től, diamágneses anyagnál 

μr<1, míg paramágneses anyagnál μr>1. Ferromágneses anyagok relatív permeabilitása 10
2
–10

5
 nagyság-

rendű. 

 

 
4.4. ábra A B-μ0H görbe kiinduló szakasza diamágneses, paramágneses és ferromágneses anyagokra a hatás 

nagyságának megfelelő skálán ábrázolva (Weber a fluxus mértékegysége, azaz 1Wb=1Vs)[6]. 
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4.6 A ferromágnesesség atomi szintű elméletei 

A ferromágnesség megjelenésének két modern elmélete van: az egyik a Heisenberg-modell, a másik a 

szabadelektron-elmélet [7]. 

A Heisenberg-modell két atom elektronjának egymásra hatását tárgyalja és figyelembe veszi a két szom-

szédos elektron ún. kicserélődési jelenségét. A kicserélődéshez szükséges energiát a kicserélődési integrál 

(Jex) jellemzi, amelynek nagy szerepe van a ferromágnesesség kialakulásában. A modell nagy előnye, 

hogy Heisenberg először alkalmazta a hullámfüggvényekben a spinállapotokat, így kapcsolatot teremtett 

a kvantummechanikai kicserélődési jelenség és a mágneses viselkedés, azaz a spinállapotok között. Ezt 

az alábbi képlet fejezi ki:  

EHeis= –2JexS1S2,       (10) 

ahol EHeis a kicserélődési energia, S1 és S2 a kölcsönható atomok eredő spinje. Negatív Jex esetén a kicse-

rélődési energia (és az egész rendszer energiája) akkor lesz minimális, ha a spinek ellentétes irányban 

állnak be, ami megfelel az antiferromágneses viselkedésnek. Pozitív Jex esetén viszont a paralel 

spinbeállás a legkedvezőbb, vagyis az anyag ferromágneses lesz. 

A Heisenberg-modell csak az atomok lokalizált elektronjaival foglakozik, ezért például oxidok esetében 

megfelelően használható, de a fémek körében, ahol a lezáratlan alhéjakon az elektronok nincsenek egyér-

telműen helyhez kötve, szükségünk van egy másik tárgyalási módra. Ebben segít a szabadelektron-

elmélet. 

A szabadelektron-elmélet azt vizsgálja, hogy mágneses szempontból hogyan viselkednek az elektronok 

az energiasávokban. A ferromágneses viselkedés magyarázatánál abból indul ki, hogy a kvázi szabad 

elektronok között is létezik a kicserélődési kölcsönhatás, amely spinkompenzálatlan állapotot okoz az 

energiasávban. Ennek oka a kicserélődési energia, amely eltolja a két spinállapot energiasávját. A na-

gyobb kicserélődési energia jelentősebb szétválást okoz a két energiasáv között. Ezt az ún. kicserélődési 

felhasadás jelenségét mutatja a 4.5. (a, b) ábra. 

 
4.5. ábra A kicserélődési felhasadás jelensége: (a) a felhasadás ellenére átfedés van a két energiasáv között,  (b) 
a nagyobb kicserélődési felhasadás teljes szétválást okoz a két alsáv között, amely nagyobb mágneses momen-

tumot eredményez atomonként [7]. 
 

Az ábrán megfigyelhető, hogy az első esetben, még mielőtt az alsó sáv betelne, az elektronok az ellenté-

tes spinállapot energiasávját is elkezdik feltölteni. A második esetben viszont a teljes alsó sávnak be kell 

telnie ahhoz, hogy a felsőbe az elektronok beléphessenek, ez több mágneses momentumot eredményezhet 

atomonként. 
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Mint látható volt, mindkét elméletben lényeges szerepet kapott a kicserélődési kölcsönhatás. Ha ez a köl-

csönhatás erős, azaz a ferromágneses csatolás erőssége nagy, akkor a szomszédos atomok mágneses mo-

mentumai is azonos irányba állnak be, így kialakul az anyag doménszerkezete, amely ezután meghatároz-

za az anyag makroszkopikus mágneses viselkedését. 

A csatolás erőssége szerkezeti tényezőktől is függ, de leginkább az atomi távolságok hatása a jelentős. 

Bethe és Slater ezt a szerkezeti tényezőt az atomi távolság (a) és a d elektronhéj sugara (d) arányának 

változásában fogalmazta meg, ahog ezt a 4.6 ábra mutatja. 

 
4.6. ábra A Bethe–Slater-görbe, amely megadja a kicserélődési integrál (J) értékét az atomok közötti távolság (a) 

és a d héj sugarának (d) függvényében [8,9,10]. 
 

Az ábrán a ferromágneses anyagok a két fenti elméletnek megfelelően pozitív kicserélődési integrállal 

rendelkeznek, a nem ferromágneses anyagok negatívval. Ha viszont egy ferromágneses anyag illeszkedé-

si sűrűségét kellően megnöveljük (csökkentjük az a/d arányt), akkor az anyag paramágnesessé válhat. 

Erre példa a α-Fe ↔ γ-Fe (a vas két ismert allotróp módosulatának) átalakulása. Az α-Fe térben közép-

pontos kockarácsú. Ritkább illeszkedésű, mint a lapközepes γ-Fe, ezért ferromágneses. Ezzel ellentétes 

irányú hatást is létre lehet hozni, mint például a Heusler ötvözetek esetében [7] (pl.: CuMnAl és 

CuMnSn), amelyekben egyetlen összetevő sem ferromágneses, de maguk az ötvözetek már ferromágne-

ses viselkedést mutatnak. 

A csatolás erőssége lényeges hatással van a domének hőmérsékletstabilitására, tehát a fent említett szer-

kezeti tulajdonság megjelenik a Curie-hőmérsékletében (TC, 4.10. fejezet) is. Ezt a jelenséget mutatja a 

hidrosztatikus nyomásnak alávetett vas: a/d csökken, így a csatolás erőssége is kisebb lesz, ennek megfe-

lelően a vas TC-je a nyomás hatására szintén csökken. 

4.7 A felmágnesezés kinetikája 

Egy ferromágneses minta makroszkopikus mágneses momentuma nem mindig lesz egyenlő az elméleti-

leg meghatározható telítési momentumával. A kicserélődés jelensége miatt a szomszédos elemi mágneses 

momentumok ugyan egy irányban állnak be, és helyileg kialakul a telítési mágneses tér, de a minta külső 

mágneses tere lehet zérus. A telítési momentumot a minta csak külső mágneses tér hatására érheti el. A 

jelenség hátterében az anyagok: 

1. szemcseszerkezete és 

2. doménszerkezete áll. 

Ebből látható, hogy egy adott anyag technikai mágnesezési görbéje összefügg ezzel a két tényezővel is. 

A szemcsék zavaró hatásának elhanyagolásához nézzük meg, hogy egy ferromágneses egykristályban 

hogyan jönnek létre a domének.(4.7. ábra) Az ábrán több ferromágneses egykristály-keresztmetszet látha-

tó, amelyeken végigvezethető a doménszerkezet kialakulása. Az (a) keresztmetszet egyetlen doménből 

áll. A mágneses erővonalak a keresztmetszeten kívül záródnak. Ez közelíti legjobban a telítési momen-
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tum értékét, és ehhez tartozik a legnagyobb mágneses energia. A (b) keresztmetszet két ellentétes irányú 

mágneses momentumból áll. Ennek az energiaszintje közel fele az (a) esetének, a (c) pedig 1/N-ed része, 

mert N darab mágneses momentumból áll, és ezért kisebb a mágnestér kiterjedése. A (d) és az (e) ke-

resztmetszetek mágneses energiája nulla, mert a mágnesezettség keltette mágnestér erőssége nulla. Ebben 

az esetben a mágneses erővonalak az egykristályon belül, az ún. záródoménekben záródnak. Tehát a 

domének kialakulásának energetikai okai vannak. 

A domének közötti átmeneti tartományban a spinirányváltozás több atomsíkra oszlik szét, amelyben fo-

lyamatosan változik a mágnesezettség iránya.(4.8. ábra) Ezt nevezzük Bloch-falnak. A kisszögű 

spinirányváltozás oka, hogy ebben az esetben lesz a kicserélődési energia a legkisebb (l. (10) egyenlet), 

hiszen a párhuzamos spinbeállás a legkedvezőbb a rendszer számára. A Bloch-fal szélessége vasban kö-

zelítőleg 300 atomsíkra terjed ki. 

 
4.7. ábra A domének levezetése az egy doménból álló keresztmetszettől (a) a több domént magában foglaló 

keresztmetszetig (e) [11]. 
 

 
4.8. ábra A doméneket elválasztó Bloch-fal szerkezete [11]. 

 

Doménnek tehát a ferromágneses anyag egy irányban mágnesezett tartományát nevezzük, amelyben a 

lokális mágnesezettség értéke eléri a telítési értéket. A mágnesezettség iránya egy kristályon belül egy 

meghatározott kristálytani irányban áll be (4.9. ábra). Ez az irány a kristályon belüli atomok kicserélődési 

kölcsönhatásából ered, és ez nevezik könnyű mágnesezési iránynak. A könnyű és nehéz mágnesezési 

irány fogalmát az egykristályokon elvégzett mágnesezési kísérletek eredményei mutatják meg (4.10. áb-

ra). A könnyű irányban végzett felmágnesezéskor a minta külső tere hamarabb (kisebb felmágnesező te-

reknél) éri el a telítési értékét. 
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4.9. ábra  Nikkel egykristálylapka ferromágneses doménábrája. A doménhatárokat a Bitter-technikával tették 

láthatóvá. A domén belsejében a mágnesezettség irányát a domén mágnestérbeli növekedésének vagy csökken-
ésének alapján határozták meg [11]. 

 

 
4.10. ábra Vas egykristály mágnesezési görbéi. Láthatjuk, hogy az [100] és vele egyenértékű irányok könnyű, míg 

az [111] és egyenértékű irányai nehéz mágnesezési irányok [6]. 
 

Kezdetben az egykristály mintában is több, de eltérő irányítottságú domén található (ahogy ezt a 4.9. ábra 

felvételén is láthatóvá tették). A külső tér hatására a kedvező irányban álló domének térfogata megnövek-

szik a kis energiát követelő falmozgásnak köszönhetően, amíg a teljes mintára ki nem terjed az uralkodó 

mágnesezettségi irány. A nem könnyű irányú felmágnesezéskor a külső térhez képest kedvezően irányí-

tott domének térfogata növekszik meg a nem kedvezően irányított domének rovására. A falmozgások 

után viszont csak úgy növekedhet a mágnesezettség, ha a domének könnyű irányban álló mágnesezettsé-

ge a külső tér irányába fordul be, de ez több energiát igényel, mint a doménfalak mozgása. 
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Azt az energiát, ami ahhoz szükséges, hogy a könnyű irányból a mágnesezettség egy nehezebb irányba 

forduljon be, kristályanizotrópiának nevezik. Az anizotrópiai energia például megjelenik a Bloch-

falban, ahol a mágnesezettség iránya eltér a könnyű iránytól, így a fal szélességének az anizotrópiaener-

gia szab felső határt. Illetve megjelenik a technikai mágnesezési görbében is, amely egy valós anyagban 

mutatja meg az elemi mágnesezési folyamatok átlagát. 

Polikristályos, technikai anyagoknál a szemcsék kristálytani orientációja véletlenszerű, amely meghatá-

rozza a doménszerkezetet is. Amikor a mintát külső mágneses térbe helyezzük, akkor megváltozik a 

doménszerkezet rendje, és mérhető lesz a minta külső mágneses momentuma (technikai felmágnesezési 

görbe). A telítési görbe elején nagy térerőváltozás még kicsi mágnesezettség-változást eredményez. Ezt 

nevezik reverzibilis faleltolódásnak (a kedvezően irányított domének növekednek). Később a mágnese-

zettség rohamosan növekszik kisebb térerőváltozások mellett is (nagy permeabilitás), ekkor a faleltolódá-

sok már irreverzibilis módon zajlanak le, azaz a tér megszűntével már nem az eredeti doménszerkezet 

állna vissza. A végső szakaszban megint lelassul a mágnesezettség növekedése. Ekkor az erős mágneses 

térben, a nem kedvező irányítottságú domének mágnesezettsége befordul a külső tér irányába. Ennek a 

folyamatnak gátoltsága az anizotrópia-energiával függ össze, ugyanis polikristályos anyagnál a kedvező 

mágnesezési irány ritka esetben esik egybe a külső tér irányával. 

 
4.11. ábra A telítés egyes szakaszaiban lejátszódó elemi mágneses folyamatok [11]. 

4.8 A mágneses hiszterézis és a főbb mágneses mennyiségek 

 

4.8.1 Mágnesezési görbe és a technikai mennyiségek 

A legtöbb technikai mágneses jellemző a mágnesezési görbéből határozható meg (4.12. ábra). Mivel mé-

réskor az indukció értékét kapjuk meg, a mágnesezési görbe függőleges tengelyén az indukciót ábrázol-

juk (B–H görbe). Az indukció az anyag mágnesezettségéhez képest a vákuum (és a levegő, mivel ennek 

relatív permeabilitása 1-gyel egyenlő) indukciójával (μ0H) lesz több, ahogy ez a (2) és (6) egyenletekből 

is látszik. Innen az M–H görbe könnyen megadható, sőt, a lágymágneses anyagoknál a μ0H értéke elha-

nyagolhatóan kicsi. Ezért gyakran az M–H görbét adják meg. 

Az anyag első felmágnesezésekor a mágneses indukció a szűzgörbe szerint változik. Ekkor 4.12 ábra sze-

rinti elemi folyamatok zajlanak le. Az anyag akkor éri el a telítési indukciót (Bs), amikor az indukció ér-

téke már csak μ0H értékkel növekszik ((2)-es egyenlet, B=μ0(H+Ms)). Ha csökkentjük a mágnesező tér 

erősségét, akkor az indukció kisebb mértékben csökken, H=0 értéknél egy maradó (remanens) indukció 

(Br) mérhető. Ez a maradó érték csak ellentétes irányú térben szüntethető meg. Azt a térerősséget, ahol az 

anyag mérhető indukciója zérus, koercitív erőnek nevezzük (Hc). Az anyag ellenkező irányú telítésig 
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mágnesezhető, majd visszafele a görbe ugyanazokat a jellemző értékeket veszi fel, csak ellentétes előjel-

lel. 

 
4.12. ábra A technikai mágnesezési görbe és jellemző pontjai. 

 

A görbe adott pontjához tartozó differenciális permeabilitást a görbe adott pontbeli meredeksége, azaz a 

dH

dB


        (11) 

differenciálhányados adja meg. Egy anyag jellemzésére a permeabilitás maximális értékét (μmax) lehet 

megadni. 

 

4.8.2 Mágnesezés energiája 

Egy ferromágneses anyag felmágnesezéshez szükséges energiát érdemes kifejezni a térmennyiségek (H, 

B) használatával, ugyanis egy mágneses anyag mérésekor felvett mágneses hiszterézishurok ezek össze-

függését adja meg. Egy ferromágneses anyag felmágnesezéséhez szükséges energia a telítés eléréséig a 

4.13. ábra jelölt területével azonos. 

 
4.13. ábra A felmágnesezéshez szükséges munka és a hiszterézisveszteség értelmezése. 

Mivel az elérhető indukció értéke függvénye az alkalmazott gerjesztő térnek, az energia a 



s
B

m HdBW

        (12) 
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alakban adható meg. A H és a B mértékegységét figyelembe véve a Wm mértékegysége J/m
3
 lesz. A 

lágymágneses anyagok legtöbb alkalmazásban a vasmag váltakozó gerjesztést kap (transzformátorok). A 

telítéstől az ellenkező irányú telítésig az indukció értéke nem ugyanazt a görbét járja be, hanem egy hur-

kot ír le, azaz a telítés és a lemágnesezés energiaértéke nem egyezik meg. Ezt nevezzük 

hiszterézisveszteségnek. A hiszterézisveszteség nagysága (WH) a hurok által bezárt területtel egyezik 

meg (4.13. ábra), azaz a 

 HdBW H
        (13) 

alakban írható le. Tehát a hiszterézisveszteséget minden olyan hatás befolyásolja, ami a mágnesezési gör-

be alakját megváltoztatja. A legkisebb hiszterézisveszteség általában a kis Hc-vel rendelkező anyagoknál 

mérhető. 

A felmágnesezéshez szükséges energia atomi szintű összetevői: 

 a doménfalak mozgásakor elnyelt energia (rácshibák és szemcsehatárok befolyásolják),  

 a kristályanizotrópia, 

 de hatással van rá a feszültségi állapot is a magnetostrikción keresztül (l. később).  

A felmágnesezéshez szükséges összes tényezőt a teljes anizotrópia konstans tartalmazza, amely értelme-

zését a 4.14. ábra adja meg. 

 
4.14. ábra A teljes anizotrópia konstans (Ki) értelmezése, arányos a minta felmágnesezéséhez szükséges ener-

giával térfogategységre vonatkoztatva. 

Látható, hogy a Ki tisztán anyagjellemző, hiszen csak a minta mágnesezettségét veszi figyelembe. 

A hiszterézisveszteség főbb összetevőinek a rácshibák és szennyezések tekinthetők, amelyek a 

doménfalak mozgását akadályozzák, de a kristályanizotrópia mértéke is befolyásoló tényező. 

 

4.8.3 Lágy és kemény mágnes anyagok 

Mágnesesen lágynak akkor nevezhetünk egy ferromágneses anyagot, ha a teljes mágnesezési ciklusban 

könnyen átmágnesezhető. A mágnesesen kemény anyagok nagy lemágnesező tér mellett is megtartják 

mágnesezettségüket (~Br értéket). A lágy vagy kemény mágneses viselkedés egyedül a koercitív erőtől 

függ, hiszen ez mutatja meg, hogy mekkora ellenkező irányú tér mellett lesz az anyagnak zérus in-

dukciója. Tehát a kis koercitív erővel rendelkező anyagok lágy, míg a nagy Hc-vel rendelkezők kemény 

mágneses anyagok lesznek. A koercitív erő nagysága összefügg a hiszterézishurok területével, azaz a 

hiszterézisveszteséggel is. A lágy mágnesek kis veszteséggel mágnesezhetők át egy teljes ciklusban. A 

ferromágneses anyagok technikai felosztását az alábbiak szerint lehet megadni: 

 lágymágneses anyagok: Hc < 0,1–0,2 kA/m, 

 keménymágneses anyagok: Hc > 10–40 kA/m, 
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 az átmeneti anyagokat pedig félkemény mágneses anyagoknak nevezzük. 

 

4.8.4 Statikus és dinamikus hiszterézishurok 

A hiszterézis hurok alakja nemcsak anyagi tényezőktől függ. A használati, igénybevételi körülmények 

közül a legfontosabb szerepe a mágnesezési ciklus frekvenciájának van. Az anyagi jellemzők felvételekor 

a gerjesztő tér változása viszonylag lassú. Ekkor a statikus hiszterézishurkot kapjuk meg. A nagyobb 

frekvenciával viszont látszólag keményedik az anyag, azaz a Hc és a hiszterézishurok területe növekszik, 

ezt nevezzük dinamikus hiszterézishuroknak (l. 4.15. ábra). A jelenség oka az örvényáramok kialakulásá-

ra vezethető vissza. Maxwell II. egyenlete értelmében a változó mágneses tér örvényes villamos teret 

kelt, amely vezető anyagban örvényáramot indít. A mágneses tér és villamos tér iránya a jobb kéz szabály 

szerinti (vö. 4.3. ábra). A nagyobb átmágnesezési frekvencia eredménye, hogy az anyag keresztmetszet-

ében a mágneses fluxus változása is nagyobb, amely nagyobb örvényáramot kelt az anyag belsejében. Az 

örvényáram mágneses tere pedig ellene hat a gerjesztő térnek. 

 
4.15. ábra A frekvencia hatása HITPERM ötvözet mágneses hiszterézisére (1 Oersted= 1000/4π A/m,1 Gauss= 

10
-4

 Vs/m
2
) [12]. 

4.8.5 Lemágnesezés 

A felmágnesezett anyagok tökéletes lemágnesezése nem oldható meg csak ellentétes irányú gerjesztéssel. 

A ferromágneses anyagok atomjainak erős kicserélődési kölcsönhatása miatt amint megszűnik a lemág-

nesező tér, az anyag valamekkora mágnesezettséget újra felvesz, tehát zérus külső tér mellett mindig ma-

rad valamennyi mágnesezettsége. A tökéletes lemágnesezést vagy termikus úton, azaz a Curie-

hőmérséklet fölé hevítve (l. később), vagy lemágnesező ciklusokkal lehet elérni. A lemágnesezés folya-

mata ilyenkor úgy történik, hogy a gerjesztés amplitúdója (gerjesztő áram nagysága) minden ciklusban 

nulla felé tartva csökken. Az anyag mágnesezettsége ekkor, a 4.16. ábra szerinti, egyre szűkülő hurkokat 

jár be. 
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4.16. ábra  A teljes lemágnesezés folyamata. 

 

4.8.6 Az ideális, hiszterézismentes mágnesezési görbe 

A mágnesezési görbének ideális esetben nincsen hiszterézisvesztesége. Az ideális, hiszterézis nélküli 

mágnesezési görbét anhiszterézis görbének is nevezik. Az anhiszetrézis görbe pontjait úgy vehetjük fel, 

hogy a mintát egy konstans térben lemágnesezzük. Ez azt jelenti, hogy egy adott H(x) térre egy váltakozó 

H teret adunk rá, amely amplitúdója az idő függvényében tart a nullához. Amikor a váltakozó tér zérus, 

lemérjük a H(x)-hez tartozó Mx értéket. Az eljárást több H(x) pontra elvégezve megkapjuk az 

anhiszterézis görbét (4.17 ábra szaggatott vonal). 

 
4.17. ábra A mágnesezési görbe, és a fontosabb mágneses jellemzők, a szaggatott vonal jelzi az anhiszterézis 

görbét. 
 

4.8.7 Lemágnesező tér, lemágnesezési tényező 

Minden mágneses vasmagban keletkezik egy olyan tér, amelyik a mintát igyekszik lemágnesezni, azaz a 

mintában keletkező tér erőssége nem azonos a külső tér erősségével. Vegyünk egy Ha alkalmazott mág-

neses térben felmágnesezett rudat. Ekkor az alkalmazott tér és az anyag mágnesezettsége azonos irányú 

(az erővonalak zárt hurkot alkotnak). Úgy jön létre a lemágnesező tér, hogy az anyag mágnesezettsége 

mágnesesen polarizálja a rúd két végét, létrejön egy az északi pólusból a déli pólus felé mutató térerősség 

(4.18. ábra). 
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4.18. ábra A belső lemágnesező tér értelmezése [7,13]. 

A térerősség ekkor a rúd belsejében: 

Hbel= Ha −DM        (14) 

ahol Hbel a minta belső mágneses tere, Ha a külső, alkalmazott tér, D a lemágnesezési tényező és M a 

minta mágnesezettsége. A lemágnesezési tényező (Dtelj) két részből adódik össze. Az egyik rész függ a 

minta belső mágneses inhomogenitásától, ezt belső lemágnesezési tényezőnek hívjuk (Dbels). A másik 

rész, amely a külső vagy geometriai lemágnesezési tényező (Dgeom), a vasmag alakjától függ [14]. Így a 

teljes lemágnesezési tényező: 

Dtelj= Dbels + Dgeom.      (15) 

A lemágnesezési tényező tehát megmutatja, hogy milyen könnyen mágnesezhető le a minta. Nagy D ér-

ték esetén egy meghatározott külső térnél kisebb maradó mágnesezettséget mérünk, mint egy kis D érték-

kel rendelkező mintánál. 

A geometriából adódó lemágnesezési tényező egyszerűbb alakú vasmagoknál kiszámítható, de a legegy-

szerűbb megmérni ezeket. A teljes lemágnesezési tényező és a hiszterézis nélküli görbe között van össze-

függés. A hiszterézis nélküli görbe előállításakor a mintára egy állandó térben lemágnesező ciklust te-

szünk rá, tehát az anhiszterézis görbe arra utal, hogy a minta saját lemágnesező tere mennyire segít a min-

ta lemágnesezésében, vagy spontán lemágneseződésében. Ha a lemágnesezési tényező nagy, azaz a minta 

könnyen lemágneseződik, akkor a hiszterézis nélküli görbe meredeksége az origóban nézve kicsi lesz. Ha 

a lemágnesezési tényező kicsi, akkor az anhiszterézis görbe meredeksége nagy lesz. Tehát a teljes lemág-

nesezési tényező kapcsolatban van a vizsgált minta hiszterézis nélküli görbéjének, és a Dtelj=0 esetén (pl. 

teljesen homogén toroid mintán) mérhető görbe origóbeli hajlásszögének különbségével. Több irodalom-
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ban lehet találkozni a következő leegyszerűsített meghatározással, amellyel kísérleti úton közelíthető a 

teljes lemágnesezési tényező: 

tan γ
dM

dH
D

0)(M

0)(H

telj 





      (16) 

ahol γ az anhiszterézis görbe hajlásszöge az M tengellyel a H=0, M=0 pontban mérve 4.17 ábra.  

 

4.8.8 Curie-hőmérséklet 

A ferromágneses állapot termikus stabilitása a Curie-hőmérséklettel, azaz a ferromágneses–paramágneses 

átalakulás hőmérsékletével jellemezhető. Atomi eredetével a 4.10. fejezetben foglalkozunk. Kristályos 

anyagoknál a mikroszerkezettől független tulajdonságnak tekinthető, tehát elsősorban az ötvözés befolyá-

solja. Amorf anyagoknál az átlagos atomi távolságok kisebb módosulása (szerkezeti relaxáció) is jelentő-

sen változtatja egy anyag TC-jét. 

4.8.9 Magnetostrikció 

Egy ferromágneses anyag felmágnesezése alatt megváltoztatja hosszát. A hosszváltozás ugyan nem nagy 

(az eredeti hossz 10
-5

–10
-6

-szorosa), de a technikai jelentősége mégsem elhanyagolható. A gátolt hossz-

változás mechanikai feszültséget kelthet, vagy a váltakozó áramú alkalmazásokban rezgés forrása lehet 

(transzformátorok zúgása). A magnetostrikció mértékét a relatív hosszváltozással (Joule-féle 

magnetostrikció) adják meg: 

0l

l


         (17) 

ahol ∆l az abszolút hosszváltozás és l0 az eredeti hossz. A hosszváltozás az alkalmazott mágneses tér irá-

nyában a legnagyobb, mértéke függ a tér nagyságától (4.19. ábra). Előjele lehet pozitív és negatív is, 

aminek köszönhetően készíthető nulla magnetostrikciós ferromágneses ötvözet is.  

 
4.19. ábra A magnetostrikciós hosszváltozás néhány fém esetében [7], [13]. 
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4.9 A kristályhibák hatása a mágnesezési görbére 

Régebb óta ismert jelenség, hogy a ferromágneses anyagok mechanikai felkeményedése mágneses felke-

ményedéssel párosul. A kapcsolatot a kristályhibákban kell keresni. A mágneses keményedés egy teljes 

mágnesezési ciklus nagyobb energiaigényében (nagyobb hiszterézisveszteség) és a lemágnesező térrel 

szembeni nagyobb ellenállásban (nagyobb Hc) látható. A kristályhibák minden típusa, azaz 

 nem ferromágneses elemek beépülése a rácsba, 

 diszlokációk felhalmozódása, 

okoz felkeményedést. A kristályhibák okozta felkeményedési mechanizmusban három főbb hatás játszhat 

szerepet: 

 átlagos atomi távolságok eltolódása, 

 kristályanizotrópia, és a  

 helyi feszültségszint változása. 

Tehát minden olyan technológiai eljárás, amely mechanikai felkeményedést okozhat, mint például az 

ötvözés, vagy a hidegalakítás, mágneses felkeményedéssel is együtt járhat (4.20. ábra). 

 
4.20. ábra Acél mágneses hiszterézisének megváltozása a keménység függvényében ötvözés, vagy hidegalakítás 

hatására [7]. 
 

4.10 Hőmérséklet hatása 

A hőmérséklet hatását a ferromágneses tulajdonságokra két részre lehet osztani: 

1. direkt hatás, melyet atomi szinten a kvantummechanika fogalmaival lehet értelmezni, 

2. indirekt hatás, mely a hőmérsékletváltozás okozta mikroszkopikus és makroszkopikus szerkezeti 

módosulásokból ered, melyek atomi szinten is befolyásolják a mágneses viselkedést. 

4.10.1 Direkt hatás 

A kvantummechanikai tárgyalásban a hőmérséklet ferromágneses viselkedésre gyakorolt hatását a spon-

tán mágnesezettség megváltozásával írják le. A lokalizált elektron elmélet alapján a spontán mágnesezett-

ség egy doménen belül, külső erőtér alkalmazása nélkül a következő egyenlet alapján számítható: 
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ahol m egy atom mágneses momentuma, amely tartalmazza mind a pályamágneses és mind a saját mág-

neses momentumot, N a résztvevő atomok száma,  figyelembe veszi az elektron kölcsönhatását más 

közeli elektronokkal, kB a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet és BJ a Brillouin-függvény. A képlet a 

mágneses tulajdonság kialakításában részt vevő több elektront tartalmazó rendszerre vonatkozik. Leegy-

szerűsítve egy elektront tartalmazó rendszerre, amely például a nikkel esetében igaz, a Brillouin-

függvény és így a spontán mágnesezettség a következőképpen alakul: 
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.      (19) 

A spontán mágnesezettség alakulását mutatja a hőmérséklet függvényében a 4.21. ábra a vas, kobalt és 

nikkel egy doménjén belül. Az ábra a különböző ferromágneses anyagok kísérleti úton meghatározott 

görbéit hasonlítja össze a lokalizált elektron elméletet alapul vevő Brillouin-függvényből ((19) egyenlet) 

számolt görbékkel. 

 
4.21. ábra  A spontán mágnesezettség alakulása a hőmérséklet függvényében vas, kobalt és nikkel egy doménjén 

belül. A folyamatos vonal a Brillouin-függvényből számolt görbe, amelyet nagyon jó közelítéssel követnek a mé-
résből meghatározott pontok [7]. 

Látható, hogy elérve egy kritikus hőmérsékletet a mágnesezettség megszűnik. Ez úgy írható le képlete-

sen, hogy az egyre nagyobb hőmozgások egyre erősebben zavarják a mágneses momentumok párhuza-

mos beállását, és így makroszkopikus szinten a mágneses csatolás erőssége lecsökken. Ezt a hőmérsékle-

tet, ahol az anyag ferromágneses viselkedése paramágnesessé válik, hívjuk az anyag Curie-pontjának 

(TC). Az e fölötti hőmérsékleteken az anyag paramágnesesen viselkedik, és érvényes lesz rá a Curie–

Weiss-törvény. 

4.10.2 Indirekt hatás 

Egy anyag makroszkopikus mágneses viselkedését lényegében az atomi szintű jelenségek határozzák 

meg és a makroszkopikus szerkezeti tulajdonságok is az atomi szinten keresztül fognak megnyilvánulni. 

A hőmérséklet megváltozása átalakulást eredményezhet az anyag szerkezetében, mely az atomi távolsá-

gok megváltozásához vezet. A Bethe–Slater-görbe értelmében ez kihathat a mágneses csatolás erősségé-

re, mely módosíthatja a makroszkopikus mágneses tulajdonságokat. 

Ilyen indirekt hatásokat képviselhetnek a rácshibák, feszültségek, szemcseméret, amorf anyagok szerke-

zeti relaxációja és kristályosodása 
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4.11 Ötvözés hatása 

 

Egyszerű meggondolás alapján feltételezhető, hogy ha a ferromágneses alap fémet (Fe, Co, Ni) fokozato-

san lecseréljük nem ferromágneses fémmel, mint a Cr, Mo, V stb., akkor a mágneses jelleg várhatóan 

csökkeni fog (csak az Sc–Zn sor 3d átmeneti fémeire). Ezt szemléletesebben magyarázza a szabad elekt-

ron elmélet, mely szerint az ötvöző elemek is részt vesznek a közös 3d energiasáv kialakításában. Ha te-

hát lecseréljük a ferromágneses fémet nem ferromágneses fémmel, akkor az egy atomra jutó mágneses 

momentumok száma csökken. Ezt mutatja a Slater–Pauling-görbe (4.22. ábra). 

 
4.22. ábra A Slater–Pauling-görbe, amely az egy atomra jutó mágneses momentumok nagyságát (μB/atom) adja 

meg a rendszám függvényében [13,11]. 
 

Vegyük például az ábrán is jól látható Fe–Cr ötvözetet. A fokozatos Cr ötvözés hatására az egy atomra 

jutó 3d elektronok száma csökken (eltolódik a Cr és a Mn irányába), miközben a kialakuló mágneses 

momentumok száma is lecsökken. A görbe és a szabad elektron elmélet is kristályos anyagokra érvényes, 

de ugyanilyen tendenciát mutatnak az amorf ötvözetek is. 

Az ötvözés hatásának vizsgálatakor nem lehet figyelmen kívül hagyni annak szerkezetmódosító hatását. 

Az ötvöző tehát két úton hat a mágneses tulajdonságokra: 

1. szilárd oldatként az egy atomra jutó mágneses momentumok számát módosítja (a telítetlen d- és f-

alhéjak elektronsűrűségét), és ezzel együtt megváltoztatja az átlagos atomi távolságokat, így a mágneses 

csatolás erősségét is (Bethe–Slater-görbe), 

2. eltérő szerkezetű és tulajdonságú fázist hozhat létre. 

A két hatás érvényesülésére a Fe–Ni-ötvözet TC-jének alakulása a legjobb példa (4.23. ábra). Ha növeljük 

az Fe Ni-tartalmát, akkor egy meghatározott összetételig homogén egyfázisú szilárd oldatot kapunk (α-

Fe), amely rácsszerkezete térben középpontos kockarács (tkk). Az α-Fe-ra jellemző TC a növekvő Ni-

tartalommal csökken (l. az ábrán a pontvonallal jelölt görbét). Ennél nagyobb Ni-tartalomnál két fázis 

jelenik meg, az előző tkk rácsú α-Fe és a felületen középpontos kockarácsú (fkk) γ-Fe–Ni szilárd oldat 

(347 °C felett egyensúlyi körülmények között
2
). Ebben a kétfázisú állapotban a két fázisnak megfelelő 

két TC érték mérhető. A γ-Fe–Ni homogén egyfázisú tartományban ismét egy összetételhez csak egy TC 
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mérhető, amelynek ~68% Ni-tartalomnál van maximuma, majd a növekvő Ni-tartalom irányában eléri a 

tiszta nikkel TC-jét. Az α-Fe fázisban a TC csökkenése jól magyarázható a Slater–Pauling-görbével, a Ni 

ötvözés a rendszerben csökkenti az egy atomra jutó mágneses momentumok számát. A γ-Fe–Ni fázis 

viselkedésében pedig a Bethe–Slater-görbe jellege tükröződik. A görbében jól látható, hogy az α-Fe ↔ γ-

Fe átalakulás az átlagos atomi távolságok (így a fajtérfogat) jelentős megváltozásával jár. Ezért is 

paramágneses a γ-Fe. A Ni a γ-Fe-hoz hasonlóan fkk-rácsú, és az ilyen környezeteket támogatja. Ezzel 

magyarázható, hogy a nagyobb Ni-tartalom a γ-Fe mezőt akár szobahőmérsékleten is stabilizálhatja (az 

egyensúlyi körülményektől már kicsit is eltérve). A Ni viszont a Bethe–Slater-görbe jobb oldalán van, 

tehát ha a tiszta Ni rácsába fokozatosan Fe atomok épülnek be, akkor az átlagos atomi távolságok csök-

kennek, azaz a mágneses csatolás erőssége nő. Az átlagos atomi távolságok csökkenése egészen a görbe 

maximumáig okozza a mágneses csatolás erősödését, de azon túl már csökkenés tapasztalható.
2 

 

 
4.23. ábra Az Fe–Ni egyensúlyi fázisdiagram [16]. 

A Fe–Ni technikai ötvözetek (nem egyensúlyi fázisviszonyok) jellemző összetételét és tulajdonságait a 

fent említett kristályszerkezeti sajátosság határozza meg, például a telítési indukció is a Curie-

hőmérséklethez hasonlóan változik (4.15. fejezet és 4.27. ábra). 

4.12 Mikroszerkezet és mágnesesség 

Az anyag mikroszkopikus szerkezete (fázisok, szemcseméret, homogenitás) a doméneken keresztül hat az 

anyag makroszkopikus mágneses tulajdonságaira. A mikroszerkezet ugyanis akadályozhatja a 

doménfalak mozgását. A szövetszerkezetnek a következő hatásai lehetnek: 

 nem ferromágneses fázis, zárvány akadályozza a doménfalak mozgását, 

 szemcseméret: a szemcsehatárok szintén akadályozzák a doménfalak mozgását, ezért befo-

lyásoló lehet az is, hogy a doménméret és a szemcseméret hogyan viszonyul egymáshoz. 

 
2
Kis eltérés az egyensúlytól azt eredményezi, hogy a γ-Fe–Ni fázis már szobahőmérsékleten is stabilan megmaradhat. Ennek 

oka a γ-Fe ↔ α-Fe átalakulás lomha természete és nagy hiszterézise, amelyet a Ni fkk-környezetet stabilizáló hatása okoz, és a 

γ-Fe nagy túlhűthetőségét is eredményezi. A régebbi irodalomban ezért az α-Fe ↔ γ-Fe mező határát 300 °C alatt csak szagga-

tott vonallal jelzik, vagy egyáltalán nem is jelölik. 
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Egy anyagnak akkor lesz nagy permeabilitása, ha benne a doménfalak könnyen mozdulnak el. Egy tiszta, 

homogén és jól irányított mintában ez megvalósul.  Ha a doménfalak nehezen mozdíthatók el, akkor nagy 

koercitív erőt kapunk. Erre finomszemcsés és kétfázisú minták alkalmasak. 
 

4.12.1 Amorf szerkezet 

Az amorf ötvözetek homogén szerkezete megkönnyíti a doménfalak mozgását. Általában a kristályos 

ötvözetekhez képest nagyobb permeabilitással rendelkeznek (lásd: 3. fejezet, 3.27. ábra). 
 

4.12.2 Szemcseméret 

A szemcseméret mágneses tulajdonságokra gyakorolt hatásáról már esett szó (lásd 3. fejezet, 3.28. ábra 

[15]). A mágnesezés folyamatában döntő lehet a kialakult domén és a szemcse egymáshoz viszonyított 

mérete. Mivel a doménfalak mozgását a szemcsehatárok akadályozzák, ezért a homogén tartományokban 

mozog a legkönnyebben. Ez vagy a nagyobb szemcséken belül valósul meg, ahol egy szemcsén belül 

több domén is lehet, vagy ha olyan kicsik a szemcsék a doménekhez viszonyítva, hogy a szemcsehatárok 

hatása már nem érvényesül. Itt érdemes megjegyezni, hogy ebben a tartományban a szemcsehatárhoz 

tartozó atomok száma sokkal nagyobb. A szemcsehatár meghatározhatatlan, amorf jellegű szerkezete is 

közre játszik a makroszkopikus mágneses tulajdonságok kedvező kialakításában. A következmény kicsi 

koercitív erő és nagy permeabilitás lesz. Az említett ábrában ezért látható az az összefüggés, hogy jó 

lágymágneses anyagokat (kis koercitív erő) vagy a 20 nm és az alatti vagy a 0,1 mm és a feletti szem-

csemérettel találunk. 
 

4.12.3 Textúra 

A textúrás anyagok elve, hogy az anyag szemcseszerkezetének kristálytani irányítottsága összehangolt a 

használat során alkalmazott mágneses tér irányával, és a szemcsék kristálytani irányítottsága a könnyű 

mágnesezési iránnyal egyezik meg. A textúrás szerkezet létrejön képlékeny alakváltozással és kristályo-

sodással (újrakristályosodással vagy átkristályosodással) is. A képlékeny alakváltozás egy kristályon be-

lül a csúszási síkok elmozdulásának köszönhető. Például egy nyújtásnál a csúszás iránya legtöbbször a 

csúszási síkokban van, függetlenül a nyújtó erő irányától. Ha egy szemcsében a csúszás síkja nagy szöget 

zár be a nyújtó erővel, akkor az erő irányában a kristály alakváltozása kicsi lesz. Mivel a környezetében 

levő szemcsékhez képest kisebb az alakváltozása, feszültség keletkezik. Ezek a kristályok az alakváltozás 

folyamatában fokozatosan változtatják irányukat, és a csúszási sík a nyújtás irányába fordul. Ezzel létre-

jön a textúrás szerkezet. Az irányítottság sosem tökéletes, mértéke lényegesen függ az alakváltozás mér-

tékétől. Mivel egy kristályosító hőkezeléskor (legyen az újrakristályosítás vagy átkristályosítás) a kristá-

lyosodás az alakított, azaz már irányított szemcsékből indul ki, és az új szemcsék irányítottsága függ a 

kiinduló kristály irányítottságától, a textúrás szerkezet megmarad, sőt nőhet az aránya. 

 

4.13 Mechanikai feszültség hatása a mágnesezési görbe alakjára 

 

A ferromágneses anyagban ébredő mechanikai feszültség, legyen annak oka külső terhelés, gátolt nyúlás 

vagy belső feszültségek, megváltoztatják a mágneses hiszterézishurok alakját. Az elsőre szokatlannak 

tűnő jelenség a magnetostrikcióra és a mágnesezés energiamérlegére vezethető vissza. A magnetostrikció 

okozta méret- és térfogatváltozás egy térfogati munkával is jár, amit az anyag a külső nyomással szemben 

fejt ki. Ez akkor lesz számottevő, ha az anyag megnyúlása gátolt (pl. befogott alkatrészek), ezért jelentős 

mechanikai feszültségek ébrednek. A felmágnesezés energiamérlegében ezt a munkát is figyelembe kell 

vennünk. Pozitív magnetostrikciónál egy húzófeszültség segíti az anyag megnyúlását az alkalmazott 

mágneses térben, ezért a mágnesező munka nagyobb részt az anyag felmágnesezését fedezi. Ez látszólag 
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az anyag könnyebb felmágnesezhetőségét eredményezi. Míg egy nyomófeszültség gátolja az anyag meg-

nyúlását, növeli a magnetostrikció munkaigényét, amely végső soron a mágnesezési munkához adódik 

hozzá. Az említett hatásokat a 4.24. ábra foglalja össze. 

 
4.24. ábra Negatív és pozitív magnetorstrikciójú anyagok hiszterézis görbéi terheletlen és húzófeszültséggel terhelt 

állapotban [13]. 

4.14 A mágneses tulajdonságok módosítása 

A mágneses tulajdonságok módosításához ismernünk kell, hogy mely mágneses tulajdonságokat mely 

tényezők határozzák meg, és ezek milyen technológiával módosíthatók. Az anyagi tulajdonságok közül a 

gyártási technológia az anyagok vegyi összetételét és a szerkezetét határozza meg. Ebből a szempontból a 

ferromágneses anyagok tulajdonságait csoportosítják: 

 szerkezetre érzékeny és 

 szerkezetre nem érzékeny tulajdonságokra. 

A szerkezetre nem érzékeny tulajdonságokat csak az összetétel módosításával tudjuk befolyásolni. Ez a 

csoportosítás általában irányelvnek tekinthető, hiszen említettük, hogy pl. a Curie-hőmérséklet a kristá-

lyos anyagoknál szerkezetre nem érzékeny tulajdonság, de amorf anyagoknál jelentősen változhat a szer-

kezeti módosulások hatására. 

Szerkezetre érzékeny tulajdonságok: 

 permeabilitás, 

 koercitív erő, 

 hiszterézisveszteség. 

Szerkezetre nem érzékeny tulajdonságok: 

 telítési mágnesezettség, 

 Curie-pont, 



132  JÁRMŰANYAGOK 

www.tankonyvtar.hu  Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME 

 telítési magnetostrikció. 

Az összetétel módosítására és a szennyezők eltávolítására az ötvözetkészítés fázisában van lehetőség. Az 

ebben a fázisban alkalmazott korszerű kohászati technikák az összetétel nagypontosságú beállítására vagy 

a szennyezők eltávolítására (salakzárványok, oldott szennyezők) alkalmasak: 

 olvasztás, átolvasztás vákuumban vagy meghatározott atmoszférában, 

 elektronsugaras átolvasztás vagy átolvasztás villamos ívvel, 

 porkohászati technikák. 

A szerkezetmódosítás technológia lehetőségei sokrétűek. A ferromágneses anyagok gyártásában leggyak-

rabban alkalmazott szerkezetmódosító és feszültségszintet befolyásoló eljárások összefoglalását a 4.1. 

táblázat adja meg. 

 

4.1. táblázat  A mágneses anyagok szerkezetmódosító és feszültségszintet befolyásoló eljárásai. 

 

Feszültségszint vagy szerkezet Alkalmazott eljárás 

Feszültségszint módosítása 
– Hőkezelés 

– Hőkezelés mechanikai feszültség alatt vagy 
mágnestérben 

Szemcseméret módosítása 
– Meleghengerlés 

– Hideghengerlés és utána újrakristályosító 
vagy átkristályosító hőkezelés 

Amorf szerkezet kialakítása – Olvadék gyors hűtése 

Nanokristályos szerkezet kialakítása – Amorf ötvözet kristályosítása 

Kristályok irányítottsága, textúra 

– Hideghengerlés és utána újrakristályosító 
vagy átkristályosító hőkezelés 
– Mágnesteres átkristályosítás 

– Olvadék mágnesteres kristályosítása 

 

Az egyes eljárások részletesebb leírását a konkrét anyagoknál ismertetjük. Néhány eljárás hatását viszont 

az alábbi ábrán bemutatjuk. 

Itt gyakorlati szempontból emeljük ki, hogy a hőkezeléskor alkalmazott mágneses tér iránya megváltoz-

tatja a hiszterézishurok alakját. Létezik olyan alkalmazás (pl. fogyasztásmérőknél), amely az „eldöntött‖, 

közel lineáris karakterisztikát követeli meg. Ez a karakterisztika pl. Fe–Ni és nanokristályos anyagoknál 

beállítható. 
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4.25. ábra: A 65 Permalloy ötvözet mágnesezési görbéi különböző hőkezelések után: (a) 1000°C-on, (b) 425°C-on 
24 óráig, (c) hosszirányú mágneses térben, (d) keresztirányú mágneses térben hőkezelve (H eltérően skáláz-

va)[13]. 

 

4.15 Fontosabb lágymágneses anyagok és alkalmazásaik 

 

A lágymágneses anyagok alkalmazásának célja legtöbbször a villamos áram keltette mágneses tér felerő-

sítése (pl. villamos motorokban, relékben, elektromágneses mozgató egységekben), vagy a mágneses 

erővonalak begyűjtése és vezetése (pl. transzformátorokban). A mágneses hatás (mágneses indukció) 

erőssége egyedül a telítési indukciótól függ, azaz az anyagok fejlesztésében ezt minél nagyobb érteken 

kell tartani. Másfelől a mágneses hatás csak a villamos gerjesztéskor állhat fenn, zérus gerjesztésnél nem. 

Erre a kis koercitív erejű anyagok (Hc<100 A/m) alkalmasak. Feltétel még, hogy a telítési indukciót a 

leggyorsabban érjék el, azaz a teljes mágneses hatás minél kisebb gerjesztésnél bekövetkezzen. Ez a felté-

tel a nagy permeabilitással teljesül csak. A 3. fejezetben (3.27. ábra) már láthattuk a korszerű 

lágymágneses anyagok fejlesztésének egyik irányvonalát a telítési indukció és a permeabilitás szempont-

jából nézve. Itt látható volt, hogy a fejlesztések (amorf és nanokristályos anyagok) mindkét tulajdonság 

együttes növelését célozták meg. Az említett két tulajdonságon kívül azonban a felhasználás jellege meg-
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határozza, hogy mely tulajdonságok fejlesztése a cél. A felhasználás jellegét tekintve három csoportot 

különböztetünk meg. 

A váltakozó áramú alkalmazások közül a legismertebbek a transzformátorok vasmagjai, a villamos moto-

rok és generátorok armatúrái, valamint a fojtótekercsek, ahol elsősorban a kis veszteség (hiszterézis- és 

örvényáramú veszteség is), a kis koercitív erő és a nagy permeabilitás a cél, az örvényáramú veszetségek 

elkerülésére nagy fajlagos ellenállást, míg a káros rezgések csökkentésére kis magnetostrikciót érdemes 

választani. A legelterjedtebb anyagok a Fe–Si ötvözetek, de nagyobb frekvenciánál Fe–Ni és Co–Fe öt-

vözetek is előfordulnak. Az amorf és nanokristályos vasmagok nagyobb frekvenciáknál és kisebb telje-

sítményű alkalmazásokban terjedtek el, mint pl. kapcsoló üzemű transzformátorok (kapcsolóüzemű táp-

egységek transzformátora), elektromágneses zavarszűrők, híradástechnika, érzékelők. 

Az egyenáramú alkalmazásokra gyakori példák a relék, elektromágnesek, elektromágneses beavatkozók, 

ahol a nagyobb telítési indukció és permeabilitás a cél viszonylag kis koercitív erő mellett. Az olcsósága 

és a nagy telítési indukciója miatt gyakran használnak lágyvasat kis karbontartalommal (<0,02 %), de Fe–

Co ötvözetet is, 

Egyéb alkalmazásokban a lágymágneses anyagok célja a mágneses erővonalak „begyűjtése‖ és vezetése. 

A mágnesesen árnyékoló anyagokkal szemben elsősorban a nagy permeabilitás a követelmény. Mágneses 

körökben, ahol a lágymágnes szerepe egy állandó mágnes erővonalainak vezetése (pl. hangszórókban és 

hangfelvevőkben), a nagy telítési indukció és permeabilitás a fontos, hiszen a lágymágnes nem csökkent-

heti le az állandó mágnes indukcióját. 

A telítési indukció (Bs) maximális értéke 2,43 T lehet Fe–Co ötvözet esetében (vö. Slater–Pauling-görbe, 

4.22. ábra és 3.27. ábra). Ennél nagyobb érték nem érhető el lágymágneses anyagoknál. A fejlesztések 

célja általában az, hogy a többi tulajdonság javára a telítési indukció ne romoljon túlzott mértékben. 

A lágymágneses anyagoknál a relatív permeabilitás (μr) nagy értéke a kívánatos. Ekkor kisebb gerjesz-

tésnél (kis áramerősség) is elérhető az anyag telítési indukciója. Kivételt képez, ha a mágnesezési görbe 

közel lineáris alakja a cél („elfektetett‖ mágnesezési görbe, l. 4.25. ábra (d)). 

A koercitív erő (Hc) meghatározza, hogy mennyire könnyen mágnesezhető át az adott anyag egy teljes 

mágnesezési ciklusban. Ezen kívül szoros kapcsolatban van a hiszterézisveszteségel is, a nagy koercitív 

erő nagy veszteséget eredményez. 

A teljes veszteség a váltakozó áramú alkalmazásokban összeadódik a hiszterézisveszteségből, az ör-

vényáramú veszteségből és anomális veszteségből (a doménfalak mozgásából adódik, amikor a 

doménszerkezet megváltozik a gerjesztéssel). A hiszterézisveszteség a frekvenciával erősen növekszik, 

ahogy ezt a 4.15. ábrán is látható volt. Az örvényáramú veszteség nagyságát a frekvencia mellett (l. 

Maxwell-egyenletek, dB/dt-től függ) az anyag fajlagos ellenállása is befolyásolja. A váltakozó áramú 

alkalmazásokban (főleg nagyobb frekvenciáknál) ezért a fajlagos ellenállás minél nagyobb értéke az elő-

nyös. 

Az örvényáramú veszteséget lemezekből szerelt vasmaggal is lehet csökkenteni. Ha a le-mezek a 

mágneses erővonalakkal párhuzamosan futnak, akkor az erővonalak nem lépnek ki a vasmagból (nem 

keletkezik szórt fluxus), viszont akadályozza az örvényáramok kiala-kulását. A lemezelés hatékonyságát 

növeli, ha a lemezeket szigetelő lakkal vonják be
3
. A lemezvastagság optimális értéke 0,3–0,7 mm 50–60 

Hz-en. 

 

 

 
3
A lakk- vagy szigetelő réteg és légrés vastagságának az összeszerelt vasmag térkitöltési tényezője szab felső határt. 
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A Curie-hőmérséklet (TC) az adott anyag üzemi hőmérsékletét határozza meg. A TC-hez közelítve már 

jelentősen csökkenhet a permeabilitás és a telítési indukció. 

Az említett technikai tulajdonságok láthatók néhány fontosabb lágymágneses anyag esetében a következő 

táblázatban. 

4.15.1 Ötvözetlen és kis karbontartalmú acélok 

A technikailag tiszta lágyacél elsősorban egyenáramú alkalmazásokra megfelelő. Előnye a nagy telítési 

indukció, de nagy koercitív ereje és kis fajlagos ellenállása miatt váltakozó áramú alkalmazása nem lenne 

előnyös. A szennyezők, mint a karbon, nitrogén erősen rontják a mágneses tulajdonságokat. A szennye-

zők eltávolítására hőkezelést alkalmaznak hidrogén atmoszférában. A kezelés hatására a koercitív erő a 

~80 A/m-ről akár ~6 A/m-re is lecsökkenhet, míg a maximális relatív permeabilitás ~10000-ről akár 

100000-re is növekedhet a nagytisztaságú lágyacélban. 

Az elektromágnesekben használt technikai tisztaságú acél ~0,02% C-t, 0,035% Mn-t és 0,002% Si-ot 

tartalmaz. Bármilyen mechanikai alakváltozás, belső feszültség lerontja a lágyacél mágneses tulajdonsá-

gait. Az ötvözetlen lágyacélok elektromágnesek, relék, mágneskapcsolók, induktivitások olcsó vasmag-

alapanyaga. 
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4.2. táblázat A fontosabb lágymágneses anyagok technikai jellemzői [17,18,19,7,13,20]. 

 

Lágymágneses anyagok 
Vegyi összetétel 

(tömeg %)* 

Telítési 
indukció 

Bs 
(Vs/m

2
) 

Maximális relatív 
permeabilitás 

(μr)max 

Koercitív erő 
Hc 

(A/m) 

Hiszterézis-
veszteség 

WH 
(J/kg/ciklus) 

Fajlagos 
ellenállás 

ρ 
(Ωm) 

Curie-
hőmérséklet 

TC 
(°C) 

Nagytisztaságú vas (H2-ben hőkezelt) - 2,15 180000 4 ~0,03 1,0∙10
-7

 770 

Technikailag tiszta vas - 2,15 5000 80 ~0,06 - - 

FeSi nem irányított szemcsés 4% Si 1,97 7000 40 ~0,015 6,0∙10
-7

 690 

Textúrás vas 3% Si 2 30000–40000 9–12 
0,003–0,005 

(1T) 
5,5∙10

-7
 700 

Permalloy 45 45% Ni 1,6 25000–50000 5,6–24 
0,012–0,015 

(1T) 
- 440 

Permalloy 78 78% Ni 1,08 100000 4 0,0005 1,6∙10
-7

 ~420 

Magneperm 48% Ni 1,55 80000 4 
0,005 

(0,5 T/ 50Hz) 
- 440 

Magneperm 75–80 % Ni 0,74–0,8 400000 0,4 
0,0001 

(0,5 T/ 50Hz) 
- 360 

Supermalloy 80% Ni, 5% Mo 0,79 1000000 0,16 0,0001 6,0∙10
-7

 400 

Permendur 50% Co 2,45 5000 160 ~0,15 ~4∙10
-7

 980 

Hiperco 34% Co, 1% Cr 2,42 10000 80 - - - 

Metglas 2605 gyorshűtött/hőkezelt** Fe80B20 - 100000/300000 6,4/3,2 - - - 

Metglas 2605SA1 gyorshűtött/hőkezelt - 1,56 45000/600000 - - 13∙10
-7

 399 

Metglas 2826 gyorshűtött/hőkezelt Fe40Ni40P14B6 - 58000/275000 4,8/1,6 - - - 

Metglas 2826MB gyorshűtött/hőkezelt - 0,88 50000/800000 - - 13,8∙10
-7

 353 

(Fe,8Ni,2)78Si8B14 gyorshűtött/hőkezelt (Fe,8Ni,2)78Si8B14 - 300000/2000000 1,44/0,48 - - - 

Co-alapú amorf - 0,6 30000–200000 0,3 0,0008 13∙10
-7

 210 

Nanokristályos (Nanoperm) Fe73,5Cu1Nb3Si15,5B7 1,2 1000–200000 - 
<0,0011 

(0,3 T/ 100kHz) 
11,5∙10

-7
 600 

Nanokristályos (Finemet) Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 1,23 –100000 0,62–2,5 0,001 12∙10
-7

 570 

Mn–Zn ferrit - 0,32–0,55 1000–20000*** - 
~0,0009 

(0,2T/ 20kHz) 
0,1–10 125–280 

Ni–Zn ferrit - 0,22–0,38 100–2000*** 30 0,0014 10
5
 100–400 

*  a fennmaradó rész vas, amorf és nanokristályos anyagoknál összetétel szerinti jelölés 
**  gyorshűtött/hőkezelt: az állapotra utal 
***  kezdő permeabilitás (μi) 
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4.15.2 Fe–Si ötvözetek 

A nagy teljesítményű alkalmazások legelterjedtebb anyaga. A transzformátorokban előszeretettel alkal-

mazzák az irányított szemcsézetű lemezeket, míg a villamos motorok és generátorok nem irányított 

szemcsézetűek. A viszonylag kicsi frekvencián üzemelő vasmagok ellenére, nem lehet elhanyagolni a 

mag örvényáramú veszteségeit. Noha néhány szempontból a tiszta fémek megfelelő mágneses tulajdon-

sággal rendelkeznek (pl. vas esetében a Bs), az alkalmazásuk ötvözve előnyös. A tiszta fémeknek kicsi az 

ellenállásuk, azaz nagyobb örvényáramú veszteségek keletkeznek. A Si az egyik olyan elem, amely a 

legnagyobb mértékben növeli a vas fajlagos ellenállását. A másik hatása, hogy jelentősen csökkenti a 

kristályanizotrópiát. Ennek köszönhetően a maximális permeabilitás értéke ~ 6% Si-tartalomnál érhető el, 

de ezek az ötvözetek nagyon törékenyek. A tulajdonságok optimumát a transzformátorlemezeknél 4 %-

ban, míg villamos gépeknél 3,2–3,5 %-ban találták meg. 

Az üzemi zaj és káros rezgések a magnetostrikció csökkentésével előzhetők meg. A Si-ötvözés ebből a 

szempontból is előnyös, igaz csak 5 % felett jelentős a magnetostrikció csökkenése. 

Mivel a legtöbb mágneses alkalmazásban az erővonalak iránya meghatározott, a szemcsék irányítottságá-

val jelentősen csökkenthető a kristályanizotrópia, ezzel a legtöbb mágneses tulajdonság javítható. Lénye-

gesen csökken a hiszterézisveszteség és a koercitív erő, valamint megnő a permeabilitás értéke. A vas 

könnyű mágnesezési iránya az <100> kristálytani irányokba esik. A szemcsék irányítottságát hidegalakí-

tással (60–70%-os alakítással) majd az azt követő átkristályosító hőkezeléssel (900–1100°C) lehet elérni. 

Egyes gyártási technológiákban ezt a két lépést egyszer vagy többször is megismétlik. A Fe–Si hengerelt 

ötvözeteknél kétféle textúra különböztethető meg (4.26. ábra). Az egyik a Goss-textúra, amely csak a 

hengerlés irányában mágnesezhető jól, a másik a kockatextúra, amely a hengerlésre merőlegesen is köny-

nyen átmágnesezhető [21]. 

 
4.26. ábra: A ferrit Goss- és kockatextúrája [21] 

A textúrás szerkezet előnyeit erősíti, de a nem irányított szemcsés szerkezet tulajdonságait is javítja a Si 

szemcsenövelő hatása. A nagyobb szemcsézet fentebb tárgyalt hatásain kívül (csökkenő koercitív erő) a 

vasmag vesztesége is jelentősen csökkenthető. A 3%-os Si-tartalom erősen növeli a szemcsék méretét, és 

a mérések alapján a 0,5 és 1 mm-es szemcseátmérőnél a legkisebb a vasmag vesztesége. 

4.15.3 Fe–Ni ötvözetek 

Az egyik legsokoldalúbb lágymágneses anyag. Fázisviszonyait tekintve kétféle kristályszerkezet jelenhet 

meg benne a Ni-tartalomtól függően: tkk és fkk rács. A fázisviszonyokat és annak hatását például a Cu-

rie-hőmérsékletre egy előbbi fejezetben már tárgyaltuk (4.11. fejezet), ezzel összhangban változnak a 

mágneses tulajdonságok a nem egyensúlyi viszonyokat mutató, azaz technikai ötvözeteknél is. A tkk. ↔ 

fkk. átalakulás technikai ötvözetekben ~ 30% Ni-tartalomnál következik be, és nagy hőmérsékleti 

hiszterézis jellemzi. A 4.27. ábra a telítési indukció és a Curie-hőmérséklet alakulását mutatja a Ni-

tartalom függvényében. A 30 % Ni-tartalom környékén nem meghatározottak a fázisviszonyok (mindkét 

rácstípus jelen lehet), ami hőmérsékleti instabilitással járhat (kis hőmérsékletváltozás jelentősen eltolhatja 

a fázisarányokat), és a kettős állapot a mágneses tulajdonságokban is megjelenik. 
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4.27. ábra: Fe–Ni kristályos ötvözetek telítési indukciója és Curie-hőmérséklete a Ni-tartalom függvényében [13]. 

 

A Fe–Ni ötvözeteket (Permalloy, Magneperm, Mumetal, Supermalloy) a Ni-tartalmuk szerint, amely 

minden esetben 30 % felett van, három csoportba lehet sorolni (ez természetesen összefüggésben áll egy 

kiválasztott tulajdonsággal, amit kiemelten javítani szeretnének). A 30–40 %-nyi Ni a legnagyobb fajla-

gos ellenállást eredményezi. A telítési indukció ~ 50% környékén a legnagyobb, míg a maximális 

permeabilitást ~ 80 %-nál lehet elérni. Az utóbbi összetétel-tartományban a legkisebb az anizotrópia és a 

magnetostrikció is (mivel a Ni és a Fe magnetostrikciója ellentétes, ötvözetükből készíthető zérus 

magnetostrikciójú alapanyag). 

Előszeretettel alkalmazott alapanyag folytótekercsek, hálózati és tápegységek transzformátoraiban. A 

kicsi magnetostrikció és veszteség alkalmassá teszi audio frekvenciás és nagyfrekvenciás alkalmazásokra 

is. Ideális anyaga a mágneses árnyékolóknak nagy relatív permeabilitása miatt. 

Ez az ötvözettípus különösen alkalmas mágnesteres hőkezelésre. A mágneses térben TC-ről hűtött anyag 

permeabilitása egy vagy akár két nagyságrendet is javulhat. Szintén alkalmazott eljárás ebben a csoport-

ban a textúrás szerkezet létrehozása (Isoperm). 

4.15.4 Fe–Co ötvözetek 

A kobalt az egyetlen elem, amely ötvözőként növeli a vasötvözet telítési indukcióját és Curie-

hőmérsékletét, ára viszont korlátot szab alkalmazásának. A 35 és az 50 %-os Co-tartalmú ötvözetek 

használatosak, de harmadik ötvözőként V és Cr is előfordul, hogy csökkentsék a Fe–Co ötvözetek töré-

kenységét. Az egyenáramú alkalmazásokban az elektromágnesek, elektromágneses mozgatók, relék ideá-

lis anyaga a nagy Bs miatt, amely nagy ható erőt eredményez, de különleges minőségű hangfelvevők és 

hangszórók mágneses köreiben és mágneses csapágyakban is előfordul. A Fe–Co ötvözetek motorokban, 

generátorokban is megtalálhatók. Permendur, Hiperco és Supermendur név alatt forgalmazzák. 
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4.15.5 Amorf ötvözetek 

Noha az amorf ötvözetek kutatása már 50 éves múltra tekint vissza, még mindig sok, nem tisztá-

zott kérdés foglalkoztatja a kutatókat ebben a témakörben. A kristályos rend hiánya a mágneses tulajdon-

ságok megszokott értelmezését nem teszi lehetővé. 

A kutatások elején az amorf anyagok nagyon ígéretesnek mutatkoztak, széles körű alkalmazásukat ter-

vezték néhány kiugróan jó mágneses tulajdonságuk miatt. Az érdeklődés a rendkívül kicsi koercitív erő-

től indult. A Hc egy nagyságrenddel kisebb, míg a permeabilitásuk egy nagyságrenddel nagyobb a szilíci-

umacélokéhoz viszonyítva. Az amorf anyagok fajlagos ellenállása általában nagyobb a kristályos anya-

gokhoz képest (a nagy metalloidtartalom miatt, valamint a rendezetlen kristályszerkezet akadályozza a 

vezetési elektronokat), amely hozzájárul az amorf anyagok jelentősen kisebb vasveszteségéhez is. Az 

utóbbiak miatt nagyobb frekvenciás alkalmazások ideális alapanyaga. A gyorshűtött állapot („as cast‖) 

kiváló tulajdonságai még jobban javíthatók hőkezeléssel egy olyan közbülső hőmérsékleten, ahol a min-

ták kristályosodása még nem indul el. Az „as cast állapot ugyanis belső feszültséggel terhelt, amely nagy 

Hc-vel és kisebb permeabilitással jár együtt. 

Az általános elterjedésüknek néhány rossz tulajdonságuk emelt gátat. Az egyik a meglehetősen kicsi telí-

tési indukció, amely a nagy teljesítményű alkalmazásoknak szabott határt. A másik pedig, hogy növekvő 

fluxussűrűség (indukció) mellett a vasveszteség gyorsan emelkedik. Így ezek az anyagok a kisebb telje-

sítményű vagy különleges alkalmazásokban versenyképesek, például olyan transzformátorokban, ame-

lyek mérsékelt fluxussűrűséggel üzemelnek, és előnyösebbek a hasonló tulajdonságú Ni–Fe kristályos 

ötvözeteknél. Az alkalmazási példák közül kiemelhetőek a kapcsoló üzemű transzformátorok, mágneses 

szenzorok, és a magnetostrikciós jelátalakítók. 

Kisebb hátrány, hogy az amorf anyagok Curie-hőmérséklete általában kisebb, mint az azonos összetételű 

kristályos anyagoké. 

Általában Fe-, Co-, Fe–Ni- vagy Fe–Co-alapú ötvözetek, amelyek az üvegképző hajlam növelése érdeké-

ben metalloidokat (P, Si, B) is tartalmaznak, pl.: Fe80B20, Fe80P16C3B, Fe40Ni40P14B6, Fe29Ni44P14B6Si2, 

Fe4,7Co70,3Si15B10. 

A fémüvegek előállításával, szerkezetével és tulajdonságaival az előző fejezetekben már foglalkoztunk, 

mint a metastabilitás egyik formája. A mágneses alkalmazásokhoz általában a síköntéses technikát 

(planar flow casting) alkalmazzák, amellyel 25–50 μm-es vastagságú, de bármilyen szélességű szalag 

gyártható. Ez a forma teljesen megfelel transzformátor, vagy gyűrű alakú vasmag készítésére: a szalagot 

általában feltekercselik és a hőkezelés után tokozzák. A mágnesteres hőkezelésnek az amorf szalagok 

esetében is jelentős hatása van a hiszterézishurok alakjára. 

Az amorf mágneses anyagoknak nagy jelentősége a nanokristályos lágymágneses anyagok előállításában 

van. Az amorf szalagok előgyártmányai, „prekurzor‖ ötvözetei a nanokristályos vasmagoknak. 

4.15.6 Nanokristályos ötvözetek 

A nanokristályos anyagokat fémüveg szalagok kristályosító hőkezelésével állítják elő. Az amorf 

előötvözet nagy metastabilitása miatt a kristályosodás sok központból indul ki, ezért a keletkezett szem-

csék mérete jellemzően 10–15 nm körül van. Az előötvözet legtöbbször vasalapú, gyakori összetétel a 

Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1
1
. 

A nanokristályos anyagok szerkezete a hőkezelés hőmérsékletével és idejével jól szabályozható. A szer-

kezet a kristályosodás különböző fokaiban eltérő amorf és nanokristályos hányadot tartalmaz, azaz több-

fázisú a szerkezete. A jól szabályozható amorf/ nanokristályos hányadnak köszönhető, hogy mindkét fá-

zis jó tulajdonságai érvényesülhetnek. Például a nanokristályos szemcsék nagyobb mennyisége növeli a 

telítési indukciót, a szemcsék közötti könnyebb kicserélődés növeli a permeabilitást, csökkenti a koercitív 

erőt, és mivel a kristályos fázis Curie-hőmérséklete nagyobb az amorfénál, növekszik a hőmérsékleti sta-

bilitása is.  
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A nanokristályos ötvözetek kiküszöbölik az amorf anyagok hátrányát, azaz a telítési indukciójuk kis 

koercitív erő (kisebb, mint 1 A/m), nagy permeabilitás (10
5
) és a nagy fajlagos ellenállás mellett is kellő-

en nagy. Jellemzően kis teljesítményű alkalmazásai vannak: elektromágneses zavarszűrők, nagyfrekven-

ciás transzformátorok (kapcsolóüzemű tápegységek transzformátora), érintésvédelmi relék vasmagjai. 

Az előállítás első lépése az amorf szalag előállítása a már ismertetett módszerrel. Ez után a szalagot gyű-

rű alakú vasmaggá tekercselik fel. A következő lépésben hőkezelik a vasmagokat, amely lehet mágneses 

térben és a nélkül is. A mágnesteres hőkezelés eredményezi a hiszterézishurok különböző alakját, pl. 

„fekvő‖ közel lineáris karakterisztika is beállítható, amely fogyasztásmérőkben ideális. Végső lépésként a 

vasmagokat tokozzák, vagy epoxi gyantával bevonják. 

4.15.7 Lágy ferritek és gránátok 

Az ötvözetek nagyfrekvenciás alkalmazását jó villamos vezetésük akadályozza a legjobban, hiszen a nö-

vekvő frekvenciával jelentősen megnő az örvényáramú veszteség. A mágneses szigetelő anyagok alkal-

mazása ilyenkor válik versenyképes megoldássá. A ferritek
2
 és gránátok olyan porkohászati eljárással 

előállított kerámiák, amelyek lágymágneses tulajdonságokkal rendelkeznek
3
. Mivel szigetelő anyagok, 

nagyfrekvenciás mágneses alkalmazásokra kiválóak a tulajdonságaik. A ferritek általános képlete: 

MO∙Fe2O3 ,ahol M átmeneti fémet jelöl, mint Ni, Fe, Mn, Mg, Zn. A gránátok képlete: 3M2O3∙5Fe2O3, 

ahol M két vegyértékű ritkaföldfémet jelöl, mint Sm, Eu, Gd. Az üzemi frekvencia szempontjából meg-

különböztetnek mikrohullám alatti ferriteket (audio frekvenciától 500MHz-ig) és mikrohullámú ferriteket 

(100 MHz-től 500GHz-ig). A gránátok közül érdemes megemlíteni az ittrium-vas gránátot (Y3Fe5O12), 

amely mikrohullámú alkalmazásairól ismert, jól vezeti az elektromágneses hullámokat. 

A ferritek permeabilitása nem változik meg jelentősen a frekvenciával. Egy kritikus érték felett azonban 

meredeken esik. A másik hátránya a ferriteknek a kis telítési indukciójuk. Az alapanyagból és a porkohá-

szati előállításból következik, hogy rideg, törékeny anyagokról van szó, és csak köszörüléssel munkálha-

tók meg utólagosan. 

Az alkalmazható frekvencia miatt a ferriteket és a gránátokat jellemzően a hírközlési technikában hasz-

nálják jeladóknak, vevőknek és átalakítóknak, mint például a ferrit rúdantennák, vonali kimeneti transz-

formátorok, szélessávú jel transzformátorok. Szintén a rádiózásban használatosak az állítható ferritmagos 

induktivitások hangoláshoz. A fontosabb alkalmazásaik közé tartozik még az adatkábelek zajszűrő gyű-

rűi, a ferritmagos induktivitások és kapcsolóüzemű transzformátorok. 
1
A Cu szerepe, hogy az amorf szerkezetben minél több kristályosodási középpontot hozzon létre. 

2
A ferrit elnevezést több jelentéssel is használják. A mágneses anyagoknál ferrit alatt a vas-oxid alapú mágneses kerámia 

anyagokat értjük, amelyek lehetnek lágy és kemény mágneses anyagok is. 

3
A lágy ferritekben és gránátokban ferrimágneses rend uralkodik, de tömbi méretekben ferromágnesesen viselkednek. 

4.16 Keménymágneses anyagok és alkalmazásaik 

Az állandó mágnesek vagy kemény mágnesek passzív elemek. Feladatuk a mágneses tér fenntartása, és 

ehhez nincs szükségük elektromos áramra. Az állandó mágnesek mágneses energiát tárolnak, amit a gyár-

táskori felmágnesezésükkel nyernek. Felhasználásukkor a saját lemágnesező hatásuk érvényesül, de külső 

lemágnesező tér is jelen lehet. A keménymágneses anyagokkal szemben támasztott legfontosabb feltétel, 

hogy a lemágnesező hatással vagy térrel szemben minél nagyobb legyen az ellenállása. A koercitív erő 

egy adott hőmérsékleten jól jellemzi ezt, ezért a keménymágnesek koercitív ereje több nagyságrenddel 

nagyobb (> 10 kA/m) a lágymágneses anyagokénál. 

A keménymágneses anyagok fontosabb jellemzői a használat jellegétől függően eltérnek a lágymágneses 

anyagoknál megadottaktól (4.3. táblázat). 

A nagy Hc önmagában még nem elegendő a jó állandó mágneshez, az erősebb mágneses hatás érdekében 

nagy remanens indukció (Br) is szükséges. A Br érték zárt mágneses körben (pl. olyan körben, ahol 
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lágyvas vezeti az állandó mágnes erővonalait) értendő lemágnesező tér jelenléte nélkül, de mivel a leg-

több állandó mágnes nyitott körben helyezkedik el, a maradó indukció értéke kisebb, mint a Br. 

A remanens indukció mértékét a telítési indukció nagysága is meghatározza. Ehhez azonban a 

hiszterézishurok négyszögletességének, azaz a Br/Bs-nek 1-hez kell tartania. Ekkor az anyag adottságait 

jól használjuk ki. 

A keménymágneses anyagok alkalmazhatóságát is a hiszterézishurok alakja határozza, meg de abból csak 

az ún. lemágnesezési görbe fontos a számunkra. A lemágnesezési görbe a hiszterézishurok második ne-

gyede, amikor a gerjesztő tér a remanens indukcióhoz (Br) képest ellentétes irányba fordul, és folytatódik 

az anyag lemágnesezése. 

A koercitív erőn kívül fontos mérőszám a (BH) energiaszorzat maximuma, ami arányos az állandó 

mágnesben tárolt mágneses energiával. Meghatározását a lemágnesezési görbéből végzik el. 

Az állandó mágneseknél a maradó indukció nagysága meghatározó. A relatív permeabilitás vagy a fajla-

gos vezetőképesség már nem lényeges tulajdonságok. A keménymágneses anyagoknak általában kisebb 

is a permeabilitása. 

A mágneses tulajdonságok stabilitását állandó mágneseknél a következő tényezők határozzák meg: 

 nagy lemágnesező tér jelenléte, 

 üzemi hőmérséklet (TC, fázisátalakulások), 

 mechanikai hatások és korrózió. 

A Curie-hőmérséklet az állandó mágneseknél is meghatározó küszöbhőmérséklet. A TC 75 %-a felett a 

maradó mágnesezettség meredeken esik. A nagyobb hőmérsékletű üzem a mikroszerkezet módosulását is 

eredményezheti. Ennek oka, hogy a legtöbb állandó mágnes termodinamikailag metastabil állapotban 

van. Szobahőmérsékleten a fázisátalakulások még nem indulnak be, de nagyobb hőmérsékleten már le-

hetséges lassú átalakulás. Érdekes jelenség, hogy ütődések, leesés kis mértékben hozzájárul a lemágnese-

ző hatáshoz. 

Az állandó mágnes munkapontjának meghatározásában (az állandó mágnes méretezésében), azaz hogy a 

lemágnesezési görbe mely pontjában vagyunk, lényeges szempont a mágnes geometriája. Zárt mágneses 

körben vagy kis légréssel működő körökben a geometria hatása is kicsi. A legtöbb alkalmazás azonban 

nyílt körű, és ekkor a geometria, azaz az l/d (hossz/átmérő) meghatározza a lemágnesező hatás mértékét. 

Minél rövidebb a minta az átmérőhöz képest, annál nagyobb a lemágnesezési tényező, annál inkább a 

lemágnesezési görbe bal oldali részén vagyunk. A geometriát lehetőleg úgy kell meghatározni, hogy a 

munkapont a (BH)max által meghatározott pontba kerüljön. 

Az állandó mágnesek mikroszerkezete olyan kialakítású, hogy a lemágnesező hatást minél jobban akadá-

lyozza. A nagyobb anizotrópia feltétlenül javítja az anyag ellenállását, így a mágnesesen kemény jelleget. 

A mikroszerkezet szintjén ezt a következőkkel lehet elérni: 

 domén méretű szemcsék, 

 hosszúkás szemcsék a tér irányába rendezve, 

 erősen ferromágneses szemcsék kevésbé ferromágneses vagy paramágneses mátrixban. 

Az olyan anyagokat, amelyek mikroszerkezete a fenti jellemzőket mutatja, ESD (Elongated Single Do-

main) mágneseknek nevezik. 

Az állandó mágnesek legfontosabb alkalmazásai: motorok (beleértve a kisteljesítményű motorokat is, 

mint pl. az adattárolók/olvasók, ventillátorok meghajtó motorjait), generátorok, mozgató motorok, mint 

pl. orsós mozgató motorok, merevlemezek lebegőtekercses pozícionáló motorjai, lencsemozgató a lézer-

fény fókuszálásához CD meghajtókban, továbbá hangszórók, hangvevők, mágneses rögzítők, galvanomé-

terek és jeladók. 
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4.3. táblázat A fontosabb keménymágneses anyagok és tulajdonságaik [7], [22] 

 

4.16.1 Állandó mágneses acélok 

A lágymágneses acéloknál cél volt az oldott szennyezőtartalom minél kisebb mennyisége, mert növelték 

a koercitív erőt és a hiszterézisveszteséget is. Ezt a hatást kihasználva az elsők között jelent meg a ~1% 

C-tartalmú acél. Egyedül a remanens indukció értéke versenyképes a többi, korszerű állandó mágneses 

anyaggal szemben. Nagyobb koercitív erő és (BH)max érhető el wolfrám- és krómötvözéssel. Egy máso-

dik fázis megjelenése okozza a Hc és a (BH)max növekedését a Co-acéloknál. A második fázis jelenléte 

akadályozza a doménfalak mozgását. 

4.16.2 Alnico ötvözetek 

Az Alnico állandó mágnesek alapja a vas, alumínium, nikkel és kobalt ötvözete, amely más fémeket, mint 

pl. réz, is tartalmazhat. Az összetevők két fázist alkotnak. Az α1 fázis (Fe-Co) egy erősen mágneses fázis, 

míg az α2-vel jelölt fázis (Ni-Al) gyengén mágneses. Az utóbbi fázis célja a doménfalak megakasztása.  

A mágneses tulajdonságok javítására egy hőkezelés és gyors hűtés utáni megeresztést végeznek el, de 

alkalmaznak mágnesteres hőkezelést is. 

Az Alnico tulajdonságai a mikroszerkezet módosításával is javíthatók. Az irányított szemcsés ötvözetek-

ben a hosszúkás, domén méretű α1 szemcséket az α2 alapfém veszi körül. 

Az Alnico hátránya, hogy nagyon kemény és rideg fém. Előállítása öntéssel, vagy porkohászati eljárással 

lehetséges. 

4.16.3 Kemény ferritek 

A kemény ferritek nagy anizotrópiájú kerámia mágnesek. A nagy anizotrópiát domén méretű szemcsék 

kialakításával igyekeznek elérni. Így egy nagy koercitív erő jellemzi ezeket a mágneseket, noha az ener-

giaszorzat maximális értéke kicsi. Gyakran használt, olcsó állandó mágnesek a hexagonális bárium és 

stroncium ferritek (BaO∙6Fe2O3 és SrO∙6Fe2O3). Gyakori alkalmazásuk a műanyag kötésű mágnesek, 

amelyeknél a ferrit szemcséket rugalmas műanyag mátrix köti meg. Az ilyen mágneses lemezekből készí-

tenek reklámtáblákat, bemutató eszközöket, rögzítő elemeket, és kis teljesítményű egyenáramú villany-

motorokat (pl. számítógép ventillátorok). 

 

Keménymágneses 
anyagok 

Vegyi összetétel 
(tömeg %) 

Remanens 
indukció 

Br 
(Vs/m

2
) 

Koercitív 
erő 
Hc 

(kA/m) 

Energiaszorzat 
(BH)max 
(kJ/m

3
) 

Curie-
hőmérséklet 

TC 
(°C) 

Acél 1% C* 0,9 4 1,59 ~ 770 

36Co acél 36% Co, 3,75% W, 
5,75% Cr, 0,8% C* 

0,96 18,25 7,42 - 

Remalloy 12% Co, 17% Mo*  1,0 18,4 9 - 

Vicalloy 13% V, 52% Co* 1,0 36 24 - 

Alnico 2 10% Al, 19% Ni, 13% 
Co, 3% Cu* 

0,75 45 13,5 810 

Alnico 5 8% Al, 14% Ni, 24% 
Co, 3% Cu* 

1,2 57,6 40 860 

Alnico 5DG 8% Al, 14% Ni, 24% 
Co, 3% Cu* 

1,31 56 52 860 

Ba ferrit BaO∙6Fe2O3 0,395 192 28 450 

SmCo5  0,95 750 160 720 

Sm2Co17  1,1 850 240 820 

Sm2Fe17N3  1,0 750 160 477 

Nd2Fe14B  1,3 1120 320 312 

* a fennmaradó rész vas 
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4.16.4 A ritkaföldfém–átmeneti fém mágnesek 

A korszerű állandó mágnesek alapanyagai, amelyek ötvözik a ritkaföldfémek és az átmeneti fémek elő-

nyös tulajdonságait. A kedvező mágneses tulajdonságok mellett nagyobb üzemi hőmérséklet érhető el 

velük és kémiai stabilitásuk (korrózióra kevésbé hajlamosak) is megfelelő. 

Szamárium–kobalt mágnes: A szamárium–kobalt ötvözet annak a fejlesztésnek az eredménye, amely az 

átmeneti fémek nagy Curie-hőmérsékletét és a ritkaföldfémek nagy anizotrópiáját igyekezett egyesíteni. 

Az SmCo5 és az Sm2Co17 a nagy Hc, TC és (BH)max mellett nagy telítési indukcióval rendelkezik. Előállí-

tásuk első lépése az előötvözet készítése, amelyet utána porrá őrölnek. A sajtolás lehet izosztatikus vagy 

mágnesteres, ettől függően izotróp (minden irányban azonos tulajdonságú) vagy anizotróp (egy irányban 

jobb tulajdonságú
4
) mágnest kapunk. A végső szilárdságot a színterelés adja meg. Az Sm–Co mágnesek-

nek létezik kötőanyaggal készített változata is. 

A színterelt mágnes kemény és rideg anyag. Jellemző anyaga a jeladóknak és érzékelőknek, de generáto-

rokban is használják (pl. szélerőművek). 

Szamárium–vas–nitrogén (Sm2Fe17N3): A Sm2Fe17 mágneses tulajdonságai jelentősen javíthatók nitrogén 

hozzáadásával. A legrosszabb tulajdonsága, a kis TC (115°C) 477°C-ra emelhető. A jelenséget a Bethe–

Slater-görbével magyarázzák. Az Sm2Fe17 kristályrácsában a Fe–Fe atomok átlagos távolságát az 

intersztíciós helyzetbe került nitrogén megnöveli (a N-ötvözés hatására az Sm2Fe17 kristályrácsának tér-

fogata 6-7 %-ot növekedik), ez a Fe–Fe atomok közötti kicserélődési kölcsönhatás erősödését eredmé-

nyezi. Az intersztíciós ötvözők ilyen erőteljes hatása miatt ezeket a mágneses anyagokat jelenleg is kutat-

ják, valamit a nagy teljesítményű és növelt üzemi hőmérsékletű alkalmazások ígéretes anyagának tartják. 
4
Természetesen a felmágnesezést is ebben az irányban végzik el. 

 

4.16.5 Neodímium–vas–bór mágnes 

Kifejlesztése eredetileg gépjármű indító motorok méretének csökkentéséhez kapcsolódott, de azóta az 

elektronikai ipar és a számítástechnika az egyik legnagyobb felhasználója. Kiváló tulajdonságait a mág-

nesesen különlegesen kemény Nd2Fe14B fázisnak köszönheti. Két fontosabb gyártási eljárást alkalmaz-

nak. Az első a porkohászati eljárás, a másik olvadék gyors hűtése. A porkohászati eljárás lépései meg-

egyeznek a Sm–Co mágnes előállításával. A ~3μm átmérőjű szemcsékből álló port mágnestérben sajtol-

ják. A gyorshűtéses eljárás az amorf szalagok gyártásánál ismertetett eljárás. A szalagot ezután összetö-

rik. A finom töretből izotróp mágnest epoxi gyanta kötőanyaggal készítenek, vagy nagy hőmérsékletű, 

vákuum alatti sajtolással anizotróp mágnest kapnak. Ez egy finomszemcsés szerkezetet ad, amelyben a 

szemcsék mérete 20–80 nm. 

A szamárium–kobalt mágneshez hasonlítva sokkal olcsóbb anyag, viszont hátránya a kicsi Curie-

hőmérséklet. A Nd–Fe–B mágnes másik lényeges hátránya az erős korrózió. Megelőzésére általában nik-

kel bevonatot (esetleg cinket) használnak. 

NdFeB mágnest általában kisebb teljesítményű motorokba, adattárolók meghajtó motorjaiba vagy pozíci-

onáló motorokba (pl. merevlemezek lebegőtekercses motorja, amely az író/olvasó fej karjának pozícioná-

lását végzi) építenek be, de megtalálhatók MRI képalkotó berendezések (mágneses magrezonancia képal-

kotás) berendezéseiben is. 

 

 

 

 



144  JÁRMŰANYAGOK 

www.tankonyvtar.hu  Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME 

4.17 Fontosabb mágneses és villamos mennyiségek megnevezése és mértékegysége 

 

H: mágneses térerősség vektora: .................................................................................... (A/m) 

 mértékegységei: Oersted: 1 Oe= 1000/4π A/m 

J: áramsűrűség vektora: ................................................................................................ (A/m
2
) 

D: villamos fluxussűrűség (villamos eltolás vektora): ................................................ (As/m
2
) 

E: villamos térerősség vektora: ...................................................................................... (V/m)  

B: mágneses indukció vektora (mágneses fluxussűrűség): ......................................... (Vs/m
2
) 

 mértékegységei:  Tesla: 1T= 1Vs/m
2
 

  1Wb/m
2
= 1Vs/m

2
 (Weber a mágneses fluxus mértékegysége) 

  Gauss: 1G= 10
-4

 Vs/m
2
 

ρ: villamos töltés térbeli sűrűsége: .............................................................................. (As/m
3
) 

M: mágnesezettség vektora: ........................................................................................... (A/m) 

m: mágneses momentum, mágneses dipólmomentum vagy dipólnyomaték ................ (Am
2
) 

μ: permeabilitás, mágneses permittivitás: ................................................................. (Vs/Am) 

μ0: vákuum permeabilitása: ...................................................................... (μ0=4π10
-7 

Vs/Am) 

μr: relatív permeabilitás: ............................................................. dimenzió nélküli mennyiség 

HC: koercitív erő, megmutatja, hogy mekkora ellentétes irányú térerősség mellett lesz a minta indukciója 

zérus 

Br: remanens indukció, a zérus külső térerősség mellett mérhető indukció 

Bs: telítési indukció, elérése után az indukció már csak a vákuumnak megfelelő összefüggés szerint (μ0H) 

növekszik 

(BH)max: maximális energiaszorzat állandó mágnesek esetén ...................................... (kJ/m
3
) 

TC: Curie-hőmérséklet, a ferromágneses–paramágneses átalakulás hőmérséklete 
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5. Határfelületi jelenségek 

5.1 Bevezetés 

Kondenzált anyagok – szilárd testek és folyadékok – belsejében minden atomot egyensúlyi koordinációs 

környezet jellemez. Ennek lényege, hogy rövidtávon – első koordinációs, tehát kb. rácsállandónyi távol-

ságban – az erők kiegyenlítődnek, és az alkotó atomok méretei és töltésük jellege által meghatározott 

koordinációs szám alakul ki. Ily módon az atomok egymástól mért távolsága különböző, tehát a felület 

közelében nem, csak az anyagok belsejében tekinthető állandónak. Ezek alapján a határfelületi rétegek 

különböző tömbi tulajdonságtól eltérően, metastabilnak tekinthetők. Ezzel külön fejezet foglalkozik eb-

ben a könyvben. 

Számos, a természetből ismert jelenség is a határfelületi feszültség létezésére utal, például a szappanbu-

borékok gömb alakja, vagy a molnárpoloska vízen járása. A felületi feszültséghez szorosan kapcsolódik a 

nedvesedés fogalma, amely a határfelület változására utal. A nedvesedés fogalma a régi mindennapi meg-

figyelésből ered, hogy a víz nem minden anyagon terül el. A tiszta üvegen például jobban, a szennyezett, 

mint például zsíros üvegen nem folyik szét, hanem cseppekben áll össze. A nedvesedőképességet első-

sorban a folyadékoknak a szilárd felületeken való szétterülésével jellemezhetjük. Ennek közvetlen mérő-

száma a peremszög (Θ), azaz a két fázis érintkezése mentén kialakuló illeszkedési szög.  

A nedvesedési jelenségeket minden bizonnyal már az ősi kultúrákban is megfigyelték, amikor a felszínre 

került érctartalmú ásványokból a réz és ón kiolvasztásával, majd ötvözésével állították elő a bronzot. Ek-

kor még csak a különböző anyagok elegyedésének próbálgatásával jöttek rá az emberek, hogy az anyagok 

közül melyek reagálnak egymással. Számos hasonló példát lehetne még felsorolni a múltból, de a nedve-

sedési jelenségek tudatos kísérletei, vizsgálata és matematikai leírása a 17. században kezdődött el. 1787-

ben Gaspard Monge, francia matematikus írta le először a kapilláris jelenséget. 1804-ben Thomas Young, 

„An Essay on the Cohesion of Fluids‖ című tanulmányában foglalkozott részletesen a folyadékok nedve-

sedési viszonyairól. A Young által leírt összefüggések mind a mai napig az alapját képezik a nedvesedési 

jelenségek leírásának, az általa megalkotott összefüggés teremt kapcsolatot a nedvesedési peremszög és a 

felületi feszültség között. Mindenképpen említést igényel még a magyar fizikus Eötvös Loránd munkás-

sága, aki a 1870-es évek elejétől két évtizeden át a kapillaritás jelenségével foglalkozott. A felületi fe-

szültség mérésére új módszert dolgozott ki, az Eötvös-féle reflexiós módszert. Elméleti úton felismerte a 

folyadékok különböző hőmérsékleten mért felületi feszültsége és molekulasúlya közötti összefüggést, 

ami az Eötvös-féle törvényként vált ismeretessé az egész világon. 

 

Az elmúlt években fordulatot vettek a kutatási eredmények, egy új kutatási iránynak a bionikának kö-

szönhetően. A biomimetikus kutatás lényege, hogy a természet által évmilliók alatt kialakult megoldáso-

kat használjuk fel, abból merítünk ötleteket különböző műszaki problémák megoldásaira. A természetben 

megtalálható megoldások mindig a célszerűség és szépség törvényei szerint alakulnak ki. A természetben 

a gyenge egyedek kiesnek és az erősek maradnak fenn, ezért a fennmaradáshoz mindig a legtökéletesebb 

megoldások szükségesek. Sokszor csak utólag sokéves kísérletezés és számolás után vesszük észre, hogy 

egy a természetben rég megtalálható jelenség a megoldás. Adott problémakörbe tartozó megoldások ter-

mészetbeni megtalálása a legbonyolultabb folyamat, hiszen nem tudjuk, hogy hol keressük a megoldást. 

Ha meg is találtuk a megoldást, külön problémát jelent annak a műszaki gyakorlatba való átültetése. Ez 

sokszor technológiai akadályokba ütközik, hiába tudjuk, hogy hogyan kellene megoldani. A nanotechno-

lógia fejlődésével az említett problémák megoldása reménykeltő lett. Az elmúlt években számos publiká-

ció foglalkozott ilyen megoldásokkal. 

 

Az egyik első és legnagyobb ilyen biomimetikus felfedezést a lótuszvirág levelétől származtatták. Már 

1964-ben felfedezték a növény különleges tulajdonságait, de majd 50 év kellett hozzá, hogy ipari megol-
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dássá fejlesszék azt. A lótuszleveleken lévő mikroszkopikus méretű kiemelkedések szabályos mintázata 

(5.1. ábra) teszi lehetővé, hogy nagymértékben víztaszító legyen. A kiemelkedések olyan távolságra van-

nak egymástól, hogy a por- és piszokszemcsék megakadnak rajtuk, de nem érnek a levél felületéhez. 

Amikor víz (eső vagy harmatcsepp) éri a levelet, az film helyett cseppeket alkot, könnyen lepereg, s 

eközben magával ragadja a port és a szennyeződéseket, ezzel egy öntisztulást hajtanak végre. A „lótusz-

effektus‖ oka egy különleges felületi struktúra, amelynél olyan kicsi az adhéziós erő, hogy már kis felüle-

ti feszültségű folyadékoknál is a folyadék belső kohéziós ereje mellett elhanyagolhatók az adhéziós erők 

és így nem jön létre nedvesítés.  

 
5.1. ábra: Lótusz felületi topográfiája 

A lótusznövény felületi rétegén kb. 5-10 mikrométer magas és egymástól 10-15 mikrométer távolságra 

lévő apró kiemelkedések találhatók, amelyek egy redős védőréteget alkotnak. A jelenség felfedezéséig 

úgy vélték a kutatók, hogy minél simább egy felület annál kevésbé tapadnak meg rajta a különböző 

szennyeződések.  

Azóta a lótusz-effektust számtalan helyen alkalmazzák a műszaki gyakorlatban (például öntisztuló festé-

kek gyártásánál, amelynek használata után nem szükséges a tisztítás). Repülőgépek lakkozásánál például 

e miatt nem szükséges a költséges, és környezetkárosító jégtelenítés. Napelemek bevonatozásánál, ahol 

kiemelten fontos a jó hatásfok érdekében a tiszta felület. Szuper vízhatlan anyagot is fejlesztettek ki a 

jelenség felhasználásával, amellyel akár két hónap vízben tartás után is száraz marad a szövet. Különleges 

edénybevonatok tervezésébe is hasznosították a lótusznövény szerkezetéből levezethető tulajdonságokat, 

amin nem tapad meg semmi, de ugyanezt a jelenséget használja ki az a felfedezés is, amivel a közegel-

lenállási tényező (mind vízben mind levegőben) jelentős mértékben csökkenthető.  

A nedvesedési jelenségekkel kapcsolatos kutatások döntő többsége a folyadékokkal foglalkozik, csak egy 

kis része foglalkozik a magas hőmérsékletű fémolvadékokkal, pedig azok az iparban nagy jelentőséggel 

bírnak. Az ipari alkalmazásokban kétféleképpen használhatjuk ki a nedvesedési jelenségeket: ha rossz 

nedvesítési körülmények, vagy ha jó nedvesítési körülmények szükségesek. Rosszul nedvesítő körülmé-

nyek akkor szükségesek, amikor két anyagot egymástól el szeretnénk különíteni, vagy nem szeretnénk, 

hogy szoros kapcsolatot létesítsenek egymással. Például, ha valamilyen bevonat hozunk létre, de vannak 

olyan részek a bevonat környezetében, amik nem érintkezhetnek a bevonó anyaggal.  
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A műszaki gyakorlatban, többnyire valamilyen módon javítani szeretnénk a nedvesítési körülményeket, 

amivel azt szeretnénk elérni, hogy nagyobb határfelületen, stabilabb kapcsolat alakuljon ki az atomok 

között. Ilyen ipari alkalmazásokra számtalan példát említhetünk.  

Öntéskor fontos, hogy az öntőformát megfelelően kitöltse az öntött anyag, főleg precíziós öntéskor (ezzel 

a témakörrel külön fejezet foglalkozik ebben a könyvben) van ennek nagy jelentősége ahol bonyolult 

formájú, akár tízed milliméteres helyekre is el kell jutnia az anyagnak. Forrasztási folyamatoknál az ad-

héziós kötésnek megfelelőnek kell lennie, hogy biztos kapcsolat alakuljon ki a forrasztott anyagok között, 

a hozaganyag összetételének a legmegfelelőbbnek kell lennie. Keményforrasztáskor a helyesen megvá-

lasztott anyagokkal, és azokra kidolgozott technológiákkal rengeteg, a forrasztási hőmérséklet elérésre 

fordított energia spórolható meg. Hegesztésnél, ahol fontos, hogy az anyagok a megfelelő mértékben ol-

vadjanak egymásba, ezzel tökéletes hegesztési kötést létrehozva. Különböző fémszórási eljárásoknál 

(például plazmaszórásnál), ahol a felszórt anyagnak meg kell tapadnia az alapanyagon, ezzel tartós meg-

bízható felületet létrehozva. Színterezési eljárásoknál a különböző tulajdonságú szinterporoknak megfele-

lő kapcsolatot kell alkotniuk az egymásra vont rétegekben. Kompozit anyagok gyártásánál a különböző 

tulajdonságokkal rendelkező anyagok közös felületet alkotnak, egy új anyagot hozzanak létre, mely ötvö-

zi a két vagy több fázis előnyös tulajdonságait. Sok esetben viszont a különböző anyagi tulajdonságokból 

adódóan atomi szinten nem lesz megfelelő a kapcsolat, így nedvesedési problémák jelentkeznek. Az 

imént felsorolt eljárások mindegyikénél alapvető fontosságúak a megfelelő nedvesedési viszonyok. 

A járműipar a legdinamikusabban fejlődő iparág ezért a hozzá kapcsolódó technológiák kutatása-

fejlesztése kiemelt jelentőségű. Az imént említett technológiák mindegyikét a járműiparban is alkalmaz-

zák. Magyarországon a járműipar a GDP jelentős részét képezi. Ahhoz, hogy Magyarország a jövőben is 

járműgyártó nagyhatalom maradhasson, a közép-európai régióban vezető szerepet töltsön be, és növelje 

szerepét a beszállító cégeknél, alapvető jelentőségűek, hogy a kutatás-fejlesztés területén is lépést tart-

sunk a nagyhatalmakkal.  

5.2 Határfelületi energia termodinamikai és mechanikai értelmezése [1,9] 

Már a mindennapi megfigyelésekből is kiderült, de a nanotechnológia fejlődésével vált bizonyítottá, hogy 

az anyagok határfelületén található mintegy 100 nm vastagságú réteg teljesen eltérő tulajdonságokkal 

rendelkezik, mint a tömbi anyag. Számolásokkal bizonyítható, hogy ebben a rétegben az atomok nem 

elhanyagolható számmal vannak jelen, ezeket hívjuk határfelületi atomoknak. A három külső atomi ré-

tegben az atomok még nem a térfogati tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem mérhetően a határfelület 

hatása alatt állnak. 

A kondenzált fázisok belsejében lévő atomokra szimmetrikus erőtér hat, azokat a kohéziós energia tartja 

össze (a térfogati Gibbs-energia jele Gb (b = bulk), J/mol). Ezzel szemben a határfelületeken lévő ato-

mokra aszimmetrikus erőtér hat. Egy kondenzált fázis / gáz határfelületen lévő atom ugyanis a gázfázis 

oldaláról elveszítette a szomszédjait, ezért a felületen lévő atomok átlagos Gibbs-energiája különbözni 

fog Gb-től: a felületi moláris Gibbs-energia általános jele: Gs (s = surface), (J/mol). Tehát a térfogatból a 

felületre való kikerülést kísérő Gibbs-energiaváltozás (= a felületi többlet Gibbs-energia) definíció sze-

rint:  

ΔsG ≡ Gs – Gb.        (5.1) 

A felületi többlet Gibbs energia (ΔsG) értéke mindig pozitív, ellenkező esetben minden atom a felületen 

lenne, emiatt az anyag nem lenne stabil, azaz megszűnne a két fázis közötti határfelület. 

 

Az átlagos energia képlete: 

b m
G G S V    

,       (5.1 b) 
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ahol S = fajlagos felület, Vm = moláris térfogat. A 2. tag pozitív előjelű mennyiségek szorzata. A határfe-

lületek jelenléte tehát minden fázis átlagos Gibbs energiáját megnöveli egy olyan taggal, ami arányos a 

fázis fajlagos felületének, moláris térfogatának és határfelületi energiájának szorzatával. 

 

A határfelületi energia jele γ, aminek két alsó indexével azt jelöljük, hogy melyik két fázis határolja az 

adott határfelületet (γlg például a l = liquid = folyadék és g = gas = gáz fázisok közötti határfelületi ener-

gia, más nevén felületi feszültség).  

A határfelületi energia egységnyi felületre (m
2
) vonatkoztatott többlet energia (J), tehát mértékegysége 

J/m
2
. A többlet energia a fent definiált ΔsG-vel azonos, amivel csak az a gond, hogy annak mértékegysé-

ge J/mol. Ezért amikor ΔsG segítségével akarjuk γ-t definiálni, akkor a mol-t m
2
-re kell cserélni, amihez a 

m
2
/mol mértékegységű moláris felületet ω használjuk. Tehát a határfelületi energia általános definíciója 

Gibbs után: 

s
G

 
 .        (5.2) 

Mivel mind ΔsG, mind ω pozitív mennyiségek, ezért minden σ mindig pozitív. Ha γ értéke 0-ra, esetleg 

negatív értékűre csökken, akkor a határfelület instabillá válik, azaz a két szomszédos fázis összeolvad 

egymással. 

A két megközelítés (Young és Gibbs) ekvivalens, mint ahogy a természet különböző jelenségei ekviva-

lens módon értelmezhetőek az erő és az energia fogalmain keresztül. 

 

Gibbs átfogó termodinamikai műve (1875) előtt a tudományos világot a newtoni mechanikai világkép 

uralta. Ezért amikor a XVIII. században a határfelületi energia fogalma kialakult, akkor annak a felületi 

feszültség (= erő) nevet adták, ami N/m mértékegységgel olyan feszültséget jelentett, ami 1 m hosszú 

vonalra merőlegesen támad és összehúzza a kondenzált fázisokat (Young).  

 

5.3 Nedvesedési jelenségek [5] 

A nedvesedőképességet elsősorban a folyadékoknak a szilárd felületeken való szétterülésével jellemez-

hetjük. Ennek közvetlen mérőszáma a peremszög (Θ), azaz a két fázis érintkezése mentén kialakuló il-

leszkedési szög. 

 

A szétterülés mértékét a szilárd test és a folyadék molekuláinak a határfelületein végbemenő kölcsönha-

tások szabják meg. A határfelületek tulajdonságait - így a szilárd felületek nedvesítőképességét is - a leg-

külső, néhány atomnyi távolságra terjedő réteg, annak is főként a folyadékfázissal közvetlenül érintkező 

atomjai vagy atomcsoportjai határozzák meg. Ezt a független felületi hatások elvének nevezzük. Ebből az 

elvből következik, hogy a nedvesítőképességet a megfelelő szerkezetű és irányítottságú adszorpciós réte-

gek kialakulásával tudatosan befolyásolhatjuk. 

 

A szilárd/folyadék határfelületi kölcsönhatásoknak az egymással érintkező felületek geometriai és méret-

viszonyai szerint három altípusa van: 

 Érintkezés (adhéziós v. kontakt) nedvesedés; 

 Szétterüléses (film) nedvesedés; 

 Bemerüléses (immerziós) nedvesedés; 
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5.3.1 A nedvesedési peremszög tartományai 

A nedvesedési peremszöget a 5.2. ábra szerint 4 tartományra tudjuk felosztani. 

 
5.2. ábra: Szilárd fázisra helyezett folyadékcsepp esetén a nedvesedési peremszög alakulása különböző esetek-

ben 

A peremszög értéke 0° (az olvadék tökéletesen nedvesíti a szilárd fázist) akkor, ha az adhéziós energia 

legalább kétszerese az olvadék felületi feszültségének, azaz az adhézió olyan erős, hogy monoatomos 

rétegekben a szilárd fázis felületére kényszeríti az olvadékot. Ez az eset csak akkor lehetséges, ha a szi-

lárd fázis felületi feszültsége nagyobb, mint az olvadék felületi feszültsége (a fémek többségére ez nem 

teljesül, de teljesül a karbidokra, boridokra, nitridekre stb.). Ebben az esetben azonban lehetséges az is, 

hogy az adhéziós energia több mint kétszerese az olvadék felületi feszültségének. Ekkor azonban a pe-

remszög már nem ad valós információt a határfelületi energetikai viszonyokról, hiszen attól függetlenül, 

hogy az adhéziós energia mennyivel nagyobb az olvadék felületi feszültségének duplájánál, a peremszög 

0°-os, geometriailag lehetséges határértékét mutatja (5.2/a ábra). 

A peremszög 0°<Θ≤90° között van (az olvadék nedvesíti a szilárd fázist) akkor, ha az adhéziós energia 

nagyobb (de kevesebb, mint kétszerese) az olvadék felületi feszültségénél azaz az adhézió elég erős ah-

hoz, hogy az olvadékot egyre inkább a szilárd fázishoz kényszerítse (5.2/b ábra). 

A peremszög 90°<Θ<180° között van (az olvadék nem nedvesíti a szilárd fázist) akkor, ha az adhéziós 

energia a kisebb az olvadék felületi feszültségénél, azaz ha az adhézió annyira gyenge, hogy az olvadék 

inkább a gőzzel képez nagy közös felületet (5.2/c ábra). 

A peremszög értéke 180° (az olvadék egy ponton érintkezik a szilárd fázissal) akkor, ha az adhézió nulla 

a két felület között, nedvesítés nem jön létre. Ilyen eset akkor fordulhat elő, ha az olvadék megszilárdul, 

és szilárd/szilárd fázisokat vizsgálunk (5.2/d ábra). 

5.4 Folyadékcsepp egyensúlyi alakjai más fázisokkal kontaktusban [1,8] 

A szilárd/folyadék/gőz háromfázisú rendszer két formában jelenhet meg (5.3. ábra) aszerint, hogy a há-

rom fázis termodinamikai (és mechanikai) egyensúlya során kontakt-helyzet alakul ki, vagy pedig a fo-

lyadék teljesen szétterül a szilárd felületen, és összefüggő nedvesítő réteget alkot rajta (film-helyzet). 
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5.3. ábra: A szilárd (S) - folyadék (F) - gőz (G) háromfázisú rendszer egyensúlyi konfigurációi  

 

 

A kontakt-helyzet egyensúlyi feltételét a Young egyenlet rögzíti: 

sv sg sl sg sl

lg lg

( )
cos ,

       
  

 
     (5.3) 

ahol 

 : peremszög (nedvesítési szög), 

sg


: szilárd/gőz határfelületi feszültség, 

sv


: szilárd/vákuum határfelületi feszültség, 

sf


: szilárd/folyadék határfelületi feszültség 

lg


: folyadék/gőz határfelületi feszültség, 

sg sv sg
    

: az adszorbeált gőz „kétdimenziós‖ felületi nyomása. 

 

A film helyzetet a szétterülési együttható (Sslg) definícióegyenlete határozza meg: 

s lg sg sl lg
S ( ) 0      

      (5.4) 

A (4.4) definícióegyenletből következik, hogy a szétterülés szükséges és elégséges feltétele: 

sg sl lg
    

        (5.5) 

Szükséges, (de nem elégséges) feltétele pedig: 

sg lg
  

        (5.6) 

Szétterülés tehát csak olyan szilárd felületen következhet be, amelynek még a sg


 felületi nyomással 

csökkentett felületi feszültsége is nagyobb, mint a kérdéses folyadéké. Ellenkező esetben a teljes szétterü-

lés elmarad, és a folyadék a kontakt egyensúly helyzetbe áll be.  
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A kontakt-helyzetből a film-helyzetbe való kritikus átmenetből, azaz az éppen bekövetkező szétterülésből 

és a (5.4)-ből adódik, hogy  

sg sl lg
    

        (5.7) 

Kicsit zavaró, hogy az (5.3) egyenlet két mérhető (γlg, Θ) és két mérhetetlen (γsg, és γsl) mennyiséget tar-

talmaz, ezért érvényessége kísérletileg nehezen igazolható. Ezen probléma megkerülésére szokás beve-

zetni Dupré után az adhéziós energiát: 

s lg sg lg sl
W      

       (5.8) 

(W mértékegysége: J/m
2
). A két képlet kombinációjából:  

Wslg =γlg (1 + cosΘ),       (5.9) 

ez a Young-Dupré egyenlet. Ez a képlet tehát lehetővé teszi a két mért értékből az adhéziós energia meg-

határozását, ami definíció szerint annál nagyobb, minél erősebb a kötés a szilárd és folyékony fázisok 

között, egységnyi felületre vonatkoztatva. 

 

Mivel az adhéziós energia 0-nál mindig nagyobb pozitív szám, ezért az adhéziós energia a következő 

értelmezési tartománnyal bír: 

s lg sg lg
0 W    

       (5.10) 

A másik pedig a nedvesedési feszültség: 

slg sg sl
T    

        (5.11) 

A (5.4), (5.8), és (5.11) egyenletnek a (5.3) Young-egyenlettel való összehasonlítása az alábbi összefüg-

géseket szolgáltatja: 

s lg lg
W (cos 1)   

       (5.12) 

s lg lg
S (cos 1)   

       (5.13) 

s lg lg
T cos  

       (5.14) 

Ezeket az egyenleteket nevezhetjük a nedvesedés három alaptípusára vonatkozó definícióegyenletetek-

nek. 

Fontos, hogy az összefüggésekben szereplő γsg nem a szabad szilárd felületre vonatkozik, hanem a folya-

dék telített gőzével adszorpciós egyensúlyban álló felületre, értéke tehát az adszorbeált réteg sg


 felületi 

nyomásával kisebb a vákuummal érintkező felület γsg értékénél: 

sg sv sg
    

        (5.15) 

A további esetekben is ugyanezekkel az egyenletekkel lehet leírni a különböző határfelületi kölcsönhatá-

sokat, módosítva a paraméterek számával, ezeket részletesen nem kerülnek bemutatásra 

A folyadékcsepp benne részben oldódó szilárd felületen is elhelyezkedhet (5.4. ábra), aminek során rész-

ben oldja a szilárd felületet. Ekkor jellemzően közelítőleg egy gömb-süveg alakú részt old ki a folyadék a 

szilárd anyagból. Ebben az esetben két peremszög értelmezhető: az egyik az eredeti szilárd/folyadék sík 

és folyadék/gáz határfelület között (Θ1), míg a másik az eredeti szilárd/folyadék sík és az oldódás után 

kialakult szilárd/folyadék sík között (Θ2). 
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5.4. ábra: Folyadékcsepp benne részben oldódó szilárd felületen 

Érdemes még egy szituációban megvizsgálni az l folyadékcseppünket: nála nagyobb sűrűségű, vele nem 

oldódó L másik folyadék felületén (5.5. ábra). Ekkor a csepp lencse alakot vesz fel, ahol a fenti két pe-

remszögön kívül definiálni kell egy harmadik peremszöget is: amit a cseppel kívülről érintkező L/g határ-

felület alkot a vízszintessel (a fenti esetben ez a szög nulla fok). 

 
5.5. ábra: Folyadékcsepp benne nem oldódó folyadék felületen 

5.5  Határfelületi energia gyakorlati értelmezése 

Az adhéziós energia különböző fizikai és kémiai kölcsönhatások miatt lép fel. Két fém között pl. fémes, 

míg két ionos anyag között ionos kölcsönhatásra vezethető vissza az adhéziós energia. Ezek erős adhézi-

ós energiát adnak, ami általában tökéletes nedvesítéshez vezet. Ha a két fázis különböző kémiai kötésű, 

akkor közöttük a kapcsolatot csak a gyenge van-der-Waals kötőerők tudják megteremteni, melynek nagy-

ságrendje 0,1 J/m
2
. Összevetve ezt a fémek jellemzően 1 J/m

2
-es felületi feszültségével, a (5.9.) képletből 

154°-os peremszög érték adódik, azaz a fémolvadék cseppek néhány kivételtől eltekintve nem nedvesíte-

nek semmilyen nem fémes felületet. Ezért van az, hogy a parkettán jól lehet focizni a szinte gömb alakú 

higanycseppekkel (mert gurulnak a rossz nedvesítés miatt és viszonylag nagy méretben egyben is marad-

nak a nagy felületi feszültség miatt). Nem úgy a vízcseppekkel. 

Mint fent láttuk, a fémolvadékok általában semmit nem nedvesítenek, míg a víz és különösen a szerves 

folyadékok szinte mindent. Ezért a fémolvadékok világában az számít csodának (de legalábbis nagyszerű 

mérnöki eredménynek), ha egy fémolvadékot rá tudunk venni arra, hogy egy szilárd felületet tökéletesen 

nedvesítsen, míg a víz és a szerves folyadékok világában az, ha a nem nedvesítésre tudjuk rávenni a fo-

lyadékokat. Azokat a felületeket, amelyeket a víz nem nedvesít, hidrofób felületeknek nevezzük. Ha a 

peremszög megközelíti a 180˚-ot, szuper-hidrofób felületekről beszélünk. A természetben több esetben 

találunk szuper-hidrofób felületeket: ilyen a madarak tolla és egyes növények (pl. a lótusz) levele. Ré-
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gebben azt hittük, hogy ezt valamilyen speciális bevonat (pl. faggyú) okozza, de mióta a mikroszkópok 

felbontása elérte a nanoszintet, kiderült, hogy ezek a felületek nanostruktúráltak. 

 
5.6. ábra:Hagyományos felületeken a felületi érdesség hatása a nedvesedési peremszögre 

 

5.6 Határfelületi energia megváltozása 

 

5.6.1 Marangoni-áramlás [1,2] 

A felületi feszültség a hőmérséklet és az összetétel függvénye. Ha egy felület különböző pontjain külön-

böző a hőmérséklet vagy az összetétel, akkor különböző lesz a felületi feszültség is. Ekkor a rendszer a  

G= Gb + S Vm σ →min       (5.16) 

törekvés miatt a nagy felületi feszültségű felületrészt lecseréli az alacsonyabb felületi feszültségű felület-

résszel. E célból a folyadék felülete mentén irányított áramlás indul el az alacsonyabb felületi feszültségű 

felületrész felől a magasabb felületi feszültségű felületrész felé, amit felfedezőjéről Marangoni-

áramlásnak nevezünk. A Marangoni-áramlás hajtóereje:  

 

ΔMG = S Vm (γ1 –γ2),       (5.17) 

 

ahol γ1 és γ2 az 1-es és 2-es pontokban érvényes felületei feszültség. 

Zárt rendszerben a Marangoni-áramlás idővel megáll, mivel a rendszerben beáll az egyensúly, amikor 

definíció szerint megszűnik az azonos fázisok felületén az összetétel- és hőmérséklet-különbség és ezért a 

felületi feszültség-különbség is. A mérnöki gyakorlat azonban gyakran nyitott rendszerekről szól. Ha pél-

dául egy tartály bal oldalát fűtjük, jobb oldalát pedig hűtjük, akkor beáll egy állandósult állapot, amit a 

felület mentén egy hőmérséklet gradiens jellemez (a hőmérséklet a felület mentén balról jobbra fokozato-

san csökken). Átlagos esetben a felületi feszültség T növelésével csökken, ezért ilyenkor a baloldalon 

lesz a kisebb felületi feszültségű folyadék és a Marangoni-áramlás a felületen balról jobbra indul el. Ha 

fenntartjuk a fűtést / hűtést (azaz állandóan energiát nyomunk a rendszerbe), akkor a felületi áramlás tér-

fogati áramlást indukál. Különleges esetekben, az ötvözetek szűk koncentrációtartományában előfordul, 

hogy a felületi feszültség nem csökken, hanem nő T növelésével. Ekkor a Marangoni-áramlás iránya for-

dított lesz (5.7. ábra). 
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5.7. ábra:Marangoni áramlás hatása általános és különleges esetben [1] 

Hegesztés során például egy koncentrált hőforrással olvasztják meg a fém felületét. Ekkor tehát a megol-

vasztott tócsa közepén lesz a forró-pont, és onnan radiálisan kifelé csökken a felületi hőmérséklet. Nor-

mál esetben a felületi feszültség a hőmérséklet növelésével csökken (lásd később az Eötvös szabályt), 

azaz a forrópontban lesz a legkisebb a felületi feszültség. Ez oda vezet, hogy az olvadék a forró, központi 

pontból fog a felület mentén kifelé áramlani és ezzel radiálisan olvasztani fogja a szilárd fém felületét. Az 

olvasztással a forró folyadék elveszíti extra hőjét, és miközben hidegen lefelé-visszafelé áramlik, lefelé 

gyakorlatilag nem képes olvasztani az anyagot. Ez a hegesztők rémálma: a hegesztési varrat így nem lefe-

lé és mélyen terjed, hanem oldalirányban és sekélyen. A mély és keskeny hegesztési varratok készítésé-

nek egyetlen esélye az, hogy meg kell fordítani a Marangoni-áramlás irányát úgy, hogy a forró folyadék 

ne a felületen oldalirányban, hanem középen lefelé áramoljon. Ehhez el kell érni, hogy a fémolvadék fe-

lületi feszültsége a hőmérséklet emelésével növekedjen. 

5.6.2 Eötvös szabály [1,2] 

A határfelületi energiákat lehet mérni és modellezni. Mérni leginkább a folyadékok felületi feszültségét 

és a peremszöget lehet, a többi határfelületi energia mérése erősen bizonytalan. A peremszög mérése egy-

szerű szögméréssel történik 

A felületi feszültség két okból is csökken T növelésével: egyrészt azért, mert T növelésével gyengül a 

folyadékot összetartó kohéziós energia (ez a hatás -Cp-vel arányos, amit valamelyest gyengít a negatív 

felületi entrópia többlet), másrészt azért, mert a folyadék T növelésével tágul (ez a hatás β-val arányos). 

Eszerint a tiszta folyadékok felületi feszültsége csökken a hőmérséklet növelésével. Ez azt jelenti, hogy 

kell, hogy legyen egy speciális hőmérséklet, ahol a felületi feszültség zérussá válik. Ez a kritikus hőmér-

séklet (T = Tcr), ahol megszűnik a folyadék és a gőz közötti különbség és ezért eltűnik a határfelület is. 

Innen származik az Eötvös-szabály (5.18), ami szintén azt mondja ki, hogy a folyadékok felületi feszült-

sége közel lineárisan csökken és a kritikus pontban zérussá válik (5.8. ábra). 

Eötvös által megalkotott egyenlet a: 

2

3

cr
V k (T T )    

,       (5.18) 

ahol V a moláris térfogat, k az Eötvös-állandó, melynek értéke: 2,12×10
−7

 J/(K·mol
−2/3

), Tcr a kritikus 

hőmérséklet. 
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5.8. ábra: Felületi feszültség változása a hőmérséklet hatására [1] 

Az olvadásponton mért (számolt) felületi feszültséget nem lehet lineárisan a kritikus hőmérsékletig 

extrapolálni, legalábbis ha a hőmérsékletköz túlságosan nagy, mint a fémeknél. Az Eötvös Lóránd báró 

által az 1875-1885 között vizsgált szerves rendszerekben ez a probléma még elhanyagolható volt, hiszen 

a kritikus hőmérséklet 1-2 nagyságrenddel kisebb volt a fémekénél. 

 

5.6.3 Gázok adszorpciója szilárd és folyadék fázisok felületére [1,2] 

Szilárd/gáz és folyadék/gáz határfelületek esetén 

b m
G G S V    

       (5.17) 

értéke σ értékének csökkentésén keresztül úgy csökkenthető a legjobban, ha a felületre a gázból gázmo-

lekulák adszorbeálódnak (= tapadnak). Az adszorbeálódott molekulákat tartalmazó felületeknek is van 

felületi energiájuk, amit jelöljünk γa-val, ahol a = adsorption = adszorpció. Ezért az adszorpció hajtóereje: 

a a b m a
G G S V ( )        

,     (5.18) 

ami annál negatívabb lesz, minél nagyobb a kiindulási felület felületi energiája, azaz a hajtóerő növekszik 

a műanyagok  ionos kerámiák  fémek sorban (mivel ebben a sorban növekszik az anyagok felületi 

energiája). Ha kettétörünk egy fémet, szinte lehetetlen biztosítani, hogy a friss fémfelületre ne adszorbeá-

lódjon azonnal valamilyen gázmolekula. Ugyanez az eltört műanyag felületek esetén kevésbé kritikus. 

A (5.18) képletből az is következik, hogy a moláris hajtóerő növekszik a fajlagos felület növelésével. 

Ezért ha az ipari gyakorlatban a cél a mérgező, vagy káros gázok megkötése adszorbensen, azok egyik 

legfontosabb tulajdonsága a nagy fajlagos felületük és persze nagy kiindulási fajlagos energiájuk. Utóbbi 

miatt előszeretettel használják adszorbensként a nagy olvadáspontú, ezért nagy felületi energiájú fémeket 

(pl. Pt, Pd) adszorbensként, melyek ráadásul inertek is, tehát szinte változatlan formában visszanyerhető-

ek. A tökéletes adszorbens tehát nagy olvadáspontú, kémiailag inert, nanoméretű fémszemcsékből áll.  

Az adszorpció fő ellensége a nagy hőmérséklet és a kis gáznyomás. Ugyanis mindkettő növeli a gáz ent-

rópiáját, ami a gáz állapotot vonzóvá teszi az alacsony entrópiájú (kötött helyzetű) adszorbeált állapottal 

szemben. Más szavakkal T növelésével és p csökkentésével növekszik b a a b
G

 értéke a (5.18) kifeje-

zésben, ezért az adszorpció mértéke csökken a gáznyomás csökkenésével és a hőmérséklet növelésével.  

5.6.4 Felületi szegregáció [1,3] 

A szilárd- és folyékony oldatfázisoknak van még egy lehetőségük (5.17) értékének σ értékén keresztül 

való csökkentésére. Ha gázzal közös határfelületen kikerül a felületre a legkisebb kohéziós energiával 
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bíró komponens, aminek köszönhetően minimalizálódik az oldat felületi energiája. Ezt a folyamatot hív-

juk szegregációnak.  

Egy oldatfázisban oldott különböző komponenseknek (A és B, stb…) általában különböző a felületi fe-

szültsége. Ezek közül az a komponens fog a felületen koncentrálódni, amelyiknek a legkisebb a felületi 

feszültsége (tehát kohéziós szempontból a leggyengébb) – ezt a komponenst felületaktív komponensnek 

nevezzük. Az oldatban tehát megkülönböztethetünk térfogati és felületi koncentrációt. A térfogati kon-

centrációt általában az anyagmérnök állítja be kívülről való komponens-adagolással. A felületi koncent-

rációt azonban a természet állítja be, a következő szegregációs hajtóerőn keresztül: 

A

o o

s s b m B
G G S V ( )        

,     (5.19) 

ahol s = segregation = szegregáció, A

o


 és 
o

B


 az oldat két komponensének felületi feszültsége tiszta álla-

potukban. Az egyenlet az A komponens szegregációjának hajtóerejét írja le, ami akkor lesz negatív, ha 

A

o


< 
o

B


. Ebben az esetben az A komponens felületi koncentrációja nagyobb lesz, mint a térfogati kon-

centrációja. A felületi A-koncentráció azonban csak 0 K-en lesz 100 %-os. A hőmérséklet emelésével 

egyre erősebb lesz a komponensek összekeverését preferáló konfigurációs entrópia (ami ΔsGb része), 

emiatt egyre kevésbé fog eltérni a felületi koncentráció a térfogatitól és egyre kevésbé lesz képes az oldat 

a teljes Gibbs energiáját σ csökkentésén keresztül csökkenteni. 

Szegregáció nemcsak folyadék/gáz, hanem szilárd/folyadék fázisok határfelületén is megvalósul. Formai-

lag ebben az esetben is a (5.19) képlet működik, de értelemszerűen nem a folyadék/gáz, hanem a szi-

lárd/folyadék határfelületi energiák értéke dönti el, hogy melyik komponens lesz határfelület-aktív. 

Ugyanabban a folyékony oldatban a szilárd fázis minőségétől függően tehát különböző komponensek 

lehetnek határfelület aktívak, amelyek vagy egybeesnek a folyadék/gáz határfelületen felületaktív kom-

ponenssel, vagy nem. Ez a körülmény sokfajta lehetőséget tartogat a 

lg sg sl
cos      

       (5.20) 

Young egyenleten keresztül a peremszög koncentrációfüggésére.  

5.6.5 Adszorpció [1,3] 

Az adszorpció a folyadék szabad felületén megváltoztatja a folyadék felületi feszültségét. Kimutatható, 

hogy ha a dc koncentrációváltozás dγ változást okoz a felületi feszültségben, akkor a c koncentrációjú 

oldattal egyensúlyban az oldat egységnyi szabad felületen adszorbeált anyag mennyisége (felületi több-

letkoncentrációja): 














dc

d

TR

c 

.       (5.21) 

Ez az úgynevezett Gibbs-féle izotermaegyenlet, amely híg oldatok esetében állandó hőmérsékleten meg-

adja a felületi többletkoncentrációt a homogén fázis koncentrációja függvényében. Ennek értelmében, ha 

dγ/dc negatív, vagyis a koncentráció növekedésével a felületi feszültség csökken, akkor Γ>0 (pozitív ad-

szorpció), ha viszont a dγ/dc pozitív, vagyis a felületi feszültség nő a koncentrációval, akkor Γ<0 (negatív 

adszorpció). 

A pozitívan adszorbeálódó anyagokat kapilláraktívaknak, a negatívan adszorbeálódókat pedig 

kapillárinaktívaknak nevezzük. 

 

5.6.6 A határfelületi energiák koncentrációfüggése 

A határfelületi energiák a komponensek koncentrációjának függvényében is változnak, mellyel Gibbs, 

Langmuir, majd Butler foglakozott. 
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A teljes koncentrációtartományra érvényes képletet a Butler egyenlet (5.22) alapján vezethető le. 

A Butler egyenlet valójában egy anti-Marangoni egyenlet. A Marangoni áramlás akkor lép fel, ha nem-

egyensúlyi rendszerben különböző a felület különböző pontjainak felületi feszültsége. Innen nyilvánvaló, 

hogy a rendszer akkor lesz egyensúlyban, ha a felület különböző pontjainak felületi feszültsége azonos 

lesz. Márpedig egy A-B kétkomponensű oldat felületének különböző pontjain hol A, hol B atomok ülnek. 

Ahhoz tehát, hogy az oldat felülete egyensúlyban legyen, a  


 =


A =


B        (5.22) 

egyenlőségnek kell teljesülnie. Ez a Butler egyenlet. 

A koncertrációfüggés meghatározásához szükséges képleteket számításokat e jegyzetben részletesen nem 

ismertetjük. 

5.7 A felületi feszültség és peremszög meghatározási módjai 

Számos módszer ismert a különböző fázisok közötti felületi feszültség meghatározására, különbséget az 

eljárások között az egyszerűség és a pontosság jelent.  

A peremszög közvetlen mérésére a nyugvó csepp, nagy csepp, folyadékba merített lemez módszerei az 

alkalmasak, ezek közül az egyszerűen megvalósítható, könnyen mérhető nyugvó csepp módszere a leg-

célravezetőbb. Pontosabb eredményt érhetünk el a nagy csepp módszerénél, viszont nehezen megvalósít-

ható. 

5.7.1 Nyugvó csepp módszer 

Ennél a módszernél azt vizsgáljuk, hogy milyen alakot vesz fel egy vízszintes szilárd felületre helyezett 

folyadékcsepp. A szilárd és a folyadék fázisok közötti nedvesedési peremszög (Θ) közvetlenül mérhető 

(5.9. ábra). 

 
5.9. ábra: A szilárd és a folyadék fázisok közötti nedvesedési peremszög (Θ) [7] 

Egy gravitációs mezőbe helyezett vízszintes felületen nyugvó csepp alakját a következő egyenlettel írhat-

juk le: 

 
2

lv

D d g Bb b sin z
2

x b

   
   

 
     (5.23) 

ahol ρ a cseppfelület görbületi sugara annak meridián síkjában, b a görbületi sugár a csepp tetején, (D–d) 

a folyékony és a szilárd fázisok közötti sűrűségkülönbség, g a gravitációs gyorsulás, x és z pedig a csepp 

felületi pontjának koordinátái. Az egyenlet megoldásával megadható a felület bármely pontjának hajlás-

szöge, beleértve a kontaktpontot is. 
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Ezért a nyugvó csepp módszer alkalmas a felületi feszültség (γlv) és a kontaktszög (Θ) meghatározására. 

Mivel a nedvesedési peremszöget közvetlenül meghatározhatjuk a csepp fotózásával, ezért meghatározá-

sához általában ezt alkalmazzuk. A megfelelően nagy felbontású fotó segítségével a peremszög meghatá-

rozható, ha érintőt húzunk a csepp kontúrvonalához az érintkezési pont közelében. 

 

A nyugvó csepp módszer rendelkezik néhány előnnyel, amelyek nagy jelentőséggel bírnak, mikor olvadt 

fémekkel dolgozunk. Ilyenek: a módszer egyszerűsége, kis anyagmennyiség is elegendő a mérésekhez, 

valamint a szilárd rész egyszerű geometriai kialakítása. A minta zárt berendezésbe helyezhető, hevíthető, 

megfelelő atmoszféra hozható létre és távolról fényképezhető. Fő hátránya a nehéz reprodukálhatóság, 

amelyet nagyrészt a folyadékcsepp felszínének szennyeződése okoz. Ez kellően tiszta anyagok alkalma-

zásával és megfelelő körültekintéssel mérsékelhető, kiküszöbölhető.  

 

A nyugvó csepp módszert kétféle mérési elrendezésben használhatjuk fémolvadékok peremszög megha-

tározásához: vagy szilárd állapotban helyezzük, vagy olvadék állapotban cseppentjük a mintát az alapra. 

Az utóbbi módszer nagy előnye, hogy nincsen hatással a mérésre az olvadás pillanatában lejátszódó fizi-

kai változásoknak, így a megszokott ±3° szórás csökkenthető. Rosszul nedvesítő anyagpárok esetében 

nem vagy csak nagyon körülményesen használható a rácseppentés, mert a minta legurul az alapról. 

 

Nyugvó csepp módszernél a peremszögön kívül a pontos mérés érdekében mérni szokták a kialakult 

csepp alappal érintkező átmérőjét, és magasságát, ezzel az esetleges penetráció hatása kompenzálható. 

Meg kell mérni továbbá az alap és a minta mérés előtti és utáni tömegét, mely különbségéből az elpárol-

gott anyagmennyiséggel kompenzálható a peremszög, ez főleg magas hőmérsékleteken, és nagy gőznyo-

mású anyagoknál fontos. Amennyiben nagy hőmérséklettartományban történik peremszögmérés a 

hőtágulásból eredő peremszögnövekményt is figyelembe kell venni a kiértékeléskor. 

5.7.2 Folyadékba merített lemez módszere 

A módszer lényege, hogy egy lemezt részlegesen folyadékba merítünk. Ilyenkor a lemezre kapilláris erő 

hat a lemez felületének irányában, azaz a nedvesített kerületre merőlegesen. A 5.10. ábraán látható a mé-

rési elrendezés és a kialakuló nedvesedési peremszög. 

 
5.10. ábra: Folyadékba merített lemez esetén kialakuló peremszög 
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A peremszög az alábbi képlettel határozható meg: 

lv
F

cos
l

 
 

        (5.24) 

ahol l a nedvesített lemez hossza, γlv a folyadék ismert felületi feszültsége, F a lemez folyadékból történő 

kiemeléséhez szükséges fajlagos felülettel arányosított erőkülönbség. 

5.7.3 Nagy csepp módszer 

Egy nagyméretű cseppet hozunk létre egy éles peremmel rendelkező tégely tetején (5.11. ábra). A tégely 

átmérője általában 10-20 mm. A kialakuló csepp mérete körszimmetrikus lesz, az alapja felveszi a perem 

formáját. Ez nagy mérési pontosságot eredményez, a hiba 0,3-0,5% körüli. 

 
5.11. ábra: Éles tégely peremén létrehozott folyadékcsepp és a kialakuló peremszög [7] 

 

5.7.4 Felületi feszültség meghatározása differenciális kapillárisemelkedéssel 

A módszer elve az, hogy ha két különböző sugarú kapillárist egy nedvesítő folyadékba merítünk, a kapil-

lárisokban a folyadéknívók különbözők lesznek (5.12. ábra). 

 
5.12. ábra: Felületi feszültség meghatározása differenciális kapillárisemelkedéssel 

A Δh különbségből az alábbi összefüggés szerint számítható ki a felületi feszültség (γ) a folyadék sűrűsé-

ge (ρ) és a kapillárisok sugarának (r1, r2) ismeretében: 
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       (5.25) 

ahol g a nehézségi gyorsulás.   
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Az r1 és r2 meghatározása helyett ismert felületi feszültségű folyadékokkal (pl. vízzel) is meghatározhat-

juk Δh értékét (Δhv), amiből, ha a víz és az ismeretlen folyadék sűrűségét megmérjük (ρv, ill. ρx), a kö-

vetkező képlet alapján az ismeretlen felületi feszültsége (γx) kiszámítható : 

vv

xx

v

x

h

h














       (5.26) 

 

5.7.5 Felületi feszültség meghatározása buboréknyomás módszerével 

Az Adszorpció jelenségnek a kihasználásával is meghatározható a felületi feszültség, erre a 5.13.ábran 

látható berendezést ismerteti az irodalom. 

 
5.13.ábra: Buboréknyomásmérő készülék 

A-víztartály, B-csapostölcsér, C-mintatartó edény, D-mérőkapilláris, E-manométer [7] 

Az A edény felső részéhez illeszkedik a B csapos tölcsér, egyik oldalához az E manométer, másikhoz a C 

mintatartó edény. Ebbe a mérendő folyadékot öntjük a felső körjelig, míg a D mérőkapilláris az alsó kör-

jelig merül a folyadékba. Ha az A edényt a B-n keresztül félig megtöltjük vízzel, majd a B csapjának el-

zárása után az A csapján keresztül a vizet kifolyatjuk, akkor A-ban a nyomás csökken, és így a D kapillá-

ris két vége között nyomáskülönbség áll elő. Ha a nyomáskülönbség akkorává válik, hogy le tudja győzni 

a kapilláris végén képződő r sugarú buborék kapillárisnyomását, és a kapilláris bemerülési mélységének 

megfelelő hidrosztatikai nyomást (ez a két körjel közötti távolság), akkor a kapillárison keresztül levegő 

jut a készülékbe. A kapillárisnyomás a következő egyenlettel számítható ki: 

r
ghghp









2
11

     (5.27) 

ahol ρ a manométerfolyadék sűrűsége, ρ1 a vizsgálandó folyadék sűrűsége, h a manométeren leolvasott 

maximális nívókülonbség, h1 a kapilláris bemerülési mélysége, r pedig a kapilláris sugara.  

 

5.8 Összefoglalás 

A termodinamikai rendszerek fázisait határfelületek választják el egymástól. A határfelületen lévő mole-

kulák, atomok, ionok más környezetben vannak, mint a fázis belsejében lévők. Így például egy folya-

dék/gőz határfelületen a kondenzált fázis nem teljesen lekötött erőterű szabad felületén lévő részecskékre 

a kölcsönhatási erők egyoldalú, a fázis belseje felé irányuló vonzást fejtenek ki. E ténynek az a követ-

kezménye, hogy egyrészt a felületi réteg energiatartalma eltér a folyadék belsejének energiatartalmától, 

másrészt a folyadék szabad felszíne adott viszonyok mellet a lehető legkisebbre akar összehúzódni.  



162  JÁRMŰANYAGOK 

www.tankonyvtar.hu  Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME 

A járművek anyagainak kiválasztásakor, tervezésekor az e fejezetben leírtakat minden esetben figyelem-

be kell venni, hisz a határfelületi tulajdonságok nem csak az anyagi tulajdonságokat szabják meg, hanem 

a hozzá kapcsolódó technológiai tulajdonságokra is jelentős befolyással van. Ilyen technológia az 

öntészet, ahol a fémolvadék hűlése során kialakult szilárd fázisban (csírában) a Θ nedvesdési szög azt 

mutatja meg, hogy milyen méretű túlhűléssel kezdődik a dermedés (5.14. ábra).  

 

 
5.14. ábra: Az olvadék hűlése során kialakult felületi feszültségi viszonyok 

A Szil / Olv


 elérhet olyan értéket, amely mellett az úgynevezett „heterogén nukleáció‖ esete léphet fel, 

amely érthetővé teszi, hogy a kristályosodás a falnál hamarább elindul, tehát kisebb túlhűlésnél is megin-

dul a dermedés. 
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6. Felületmódosító eljárások: jelenségek, módszerek, anyagok, 
berendezések 

6.1 Bevezetés 

 

Amikor a műszaki életben felületmódosításról beszélünk, rendszerint nem fizikai felületre gondolunk. A 

fizikai felület néhány atomsíkra kiterjedő réteg, amelyben az atomok koordinációs környezete az anyag 

belsejét jellemző koordinációs környezettől eltér. (lásd: Határfelületi jelenségek c. fejezet) Emiatt itt szá-

mos tulajdonság, mint pl. az adszorpciós jellemzők (gáz megkötő képesség, kémiai reaktivitás, 

oldékonysági viszonyok stb) megváltozik. E jelenségeket a felületmódosítási eljárások előkészítésének 

műszaki gyakorlatában veszik figyelembe, amint ezt már a Járműszerk. Anyagok és Technológiák I: 6. 

fejezetében láttuk. Maga a felületmódosítás ettől a fizikai képtől koncepciójában lényegesen eltér. A felü-

let, amiről itt szó esik, tulajdonságait tekintve magának a tömbi anyagnak a tulajdonsága, és ezt helyileg, 

a felületen, vagy annak környezetében akarjuk módosítani. A változtatásnak mindig határozott műszaki 

célkitűzése van: a felületen, annak közelében olyan tulajdonságokat hozunk létre amelyek - valamilyen 

kölcsönhatás szempontjából - úgy mutatkoznak, mintha az egész munkadarab ezzel a tulajdonsággal ren-

delkezne. Ez a változtatás azonban, az alkalmazott technológia természetéből adódóan, nem terjed ki az 

egész próbatestre, hanem csak egy hatásövezetre, amely a kérdéses műszaki célkitűzés szempontjából 

szóbajön. (pl. a kéregedzés: lásd: Anyagismeret, 86 old.) A célkitűzés gyakran ellentétes követelménye-

ket testesít meg a tömbi tulajdonságokkal szemben: ilyen pl. a keménység, szemben a tömbi anyag meg-

kívánt szívósságával stb. Jó példa a fogaskeréken a fogak felületének keményítése, a kopásállóság növe-

lése, miközben megőrizik az egész fogaskerék szívósságát. A felületmódosítások osztályozása többféle-

képpen lehetséges: 

1. fizikai felület-átalakítási módszerek: a fizikai módszereknél kémiai összetétel változás a felületen 

vagy annak közelében nincs. 

2. kémiai összetétel változás önmagában létrehozhat a felületen fizikailag is eltérő réteg-

tulajdonságokat.  

Megkülönböztetjük a felületmódosításokat aszerint is, hogy a felületen réteget hozunk létre 

(bevonatolunk) fizikai vagy kémiai módszerrel, vagy magát a felületi réteget alakítjuk át kémiai vagy 

fizikai folyamatokkal (esetleg mindkettővel.) A két jelenségkör gyakran összemosódik. Osztályozhatjuk a 

felületmódosító eljárásokat a bevezetésük időrendje szerint is: Igy pl. megkülönböztetünk 

 Hagyományos technológiákat: festés, fémes védőréteg: Cr. Ni, elektrokémiai módszerek 

 Modern technológiákat: PVD, CVD,  plazmaszórás, lézeres felületmódosítás, ion implan-

táció 

A felületmódosító eljárásokat összefoglalóan, (angol kifejezés szerint) gyakran nevezik „surface 

engineering‖-nek, ez a kifejezés a kombinált, sokoldalú, fizikai és kémiai eljárások összességére utal. 

Valamennyinek célja a felületek műszaki átalakítása. A felületmódosító eljárásoknak kiterjedt irodalma 

van, a részletek iránt érdeklődő használható információkat talál az [1] sz. forrásmunkában. 

Eddigi tanulmányaink során elsősorban a hagyományos bevonatolás módszereivel és felületvédelmi eljá-

rásokkal ismerkedtünk meg [2]. A soron következőkben főként az újabb, modernebb technológiákat is-

mertetjük, megemlítve azok alkalmazási területeit is. 

6.2 A felületmódosításokat megelőző műveletek 

A gépalkatrészek karbantartásáról szóló szakmai leírásokban[2] részletes tárgyalás található a felületek 

előkészítéséről. Ez különösen fontos olyan esetekben, ha a felületmódosítás réteg felvitelét jelenti (akár 



6. FELÜLETMÓDOSÍTÓ ELJÁRÁSOK…  165 

 Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME www.tankonyvtar.hu 

fizikai, akár kémiai módszerrel). A védőréteg felvitelének hatékonysága, vagy a réteg élettartama ugyanis 

nagymértékben függ a réteg kielégítő tapadásától. Az előkészítés legtöbb esetben hagyományos, kémiai 

és fizikai tisztást jelent (zsírtalanítás, oldószeres, elektrolitikus tisztítás, a fizikai módszerek közül legis-

mertebbek ultrahangos ill. a mechanikai tisztítás: pl. szemcseszórás). E hagyományos módszerek azonban 

nem elegendőek a modern bevonatoló technikák alkalmazása előtt. (PVD, CVD), ezekhez nem nyújtanak 

kellően tiszta felületet. Itt molekulárisan, vagy „atomi szinten tiszta‖ felületekre van szükség. Ezek a vé-

konyréteg bevonatok ugyanis (10-12 m vastag rétegek) gyakran nagy mechanikai (nyomó, nyíró-

igénybevételnek) vannak kitéve. Ilyenek az ún. „szerszám élanyagok‖. A megfelelő felület-előkészítés, a 

tisztító folyamat utolsó lépéseként itt plazmatisztítást, esetleg ionmarásos felülettisztítást alkalmaznak. 

Ezek a műveletek rendszerint vákuum kamrában történnek, a felületről a szennyezés nyomokat is eltávo-

lítják. E tisztító művelet után a bevonásra kerülő munkadarab már nem is kerül atmoszférikus környezet-

be, hanem a munkatérben közvetlenül a tisztítás után megkezdik a bevonatolás műveletét. 

 

6.3 Fizikai és/vagy kémiai átalakítások a felületi rétegekben 

 

Ezekről az eljárásokról az anyagismeretben már szó esett. A cél minden esetben a felületi rétek kemény-

ségének, kopásállóságának növelése, miközben az alkatrésznek (pl. fogaskerék,) mint teljes szerkezeti 

elemnek a szívósságát meg akarjuk őrizni. A felületi átalakítás vagy csak kizárólag fizikai folyamatokat 

tartalmaz (ezt nevezzük kéregedzésnek), vagy kémiai reakciók is lejátszódnak  a folyamatban (betét-

edzés) Ez utóbbi heterogén kémiai reakciót is magában foglal. Két fázis között, a határfelületen lezajló 

reakciókról van szó. 

E reakció során valamilyen metalloid (legtöbbször karbon, esetleg nitrogén) koncentrációját növeljük a 

próbatest felületi rétegében az 1. ill 2. sz. reakciók szerint. A Fe (acél) felületét körülvevő metán-

hidrogén gázkeverékből karbon diffundál bele a Fe-ba, miután a metán (CH4) a Fe felületén termikus 

bomlást szenvedett: 

 

CH4  [C]Fe + 2H2 CH4/H2     (1) 

2NH3  [N]Fe + 3H2 NH3/H2     (2) 

 

A reakció egyensúlyra vezet adott hőmérsékleten és koncentrációviszonyok között, vagyis, a CH4/H2 

aránytól függ, hogy karbonizáció (C oldódás), vagy dekarbonizáció (oldott C eltávolítása) következik be. 

Hasonló a helyzet a 2 reakció esetében is. 

Az 1.sz. ábra a karbon tartalom változását mutatja betétedzés során a felülettől mért távolság függvényé-

ben. Ugyancsak ezt a mélységfüggést látjuk a Rockwell C keménységre, ugyanabban az acélban. 
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6.1 ábra (a) Karbontartalom változása betétedzés során a felülettől mért távolság függvényében (b) ugyancsak ezt 
a mélységfüggést látjuk a Rockwell C keménységre, ugyanabban az acélban.[1] 

 

Látható, hogy a keménység függ az aktuális (helyi) karbon tartalomtól és az alkalmazott hőkezelésektől 

ill., a hőkezelés során ténylegesen érvényesülő hűtési sebességtől. Tulajdonképpen a keletkező martenzit 

fázis mennyiségétől függ leginkább a keménység. (a legkeményebb állapot a martenzites átalakulással 

érhető el.) Látható az is, hogy adott karbon tartalomhoz tartozó keménység esetén kb. mennyi a martenzit 

fázis százalékos jelenléte az edzett acélban. (6.2 ábra) Az ábra értelmezéséből következik, hogy ugyano-

lyan karbontartalom- az edzési körülményektől függően- eltérő mennyiségű martenzit fázis képződését 

eredményezheti, így a keménység azonos C tartalom esetén is különböző lehet. 

Hasonló jelentést hordoz az állandó karbontartalmú hengeres próbatest sugármenti keménységváltozása 

edzés utáni állapotban. A henger palástjától a középpont felé távolodva csökken az aktuálisan érvényesü-

lő hűtési sebesség, így csökken a keménység. (6.1/b ábra: ún keménységtraverz) A keménységprofil alak-

ja anyagösszetételtől függ és az anyagismeretben már tárgyalt átedzhetőségre ad felvilágosítást: a palást 

közvetlen közelében maximális a hűtési sebesség, ennek megfelelően az anyagra jellemző maximális 

keménységet érhetjük el. Minél meredekebb a keménységprofil, annál kisebb az átedzhető rétegvastag-

ság. Minthogy a keménység csökkenése – szénacélokban– a martenzit fázis folyamatos csökkenését je-

lenti, ez a feszültségállapot fokozatos csökkenésével is jár. Az átedzett és átedzetlen rétegek közötti mak-

roszkópos feszültségkülönbség ebben az esetben fokozatosan csökken a minta belseje felé haladva. 
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6.2. ábra (a) A Rockwell ill. Vickers keménység valamint a fajlagos ütőmunka változása a karbon-tartalommal, 
különböző martenzit-tartalmak esetén[1] 

6.4 Az edzési folyamat által keltett feszültségek természete  

 

    

6.3.a ábra  hajlítószilárdság  és a  felületi réteg  széntartalmának kapcsolata két acéltípusban 
6.3.b ábra, Fogaskerekek fogainak határterhelésének a ciklikus igénybevétel függvényében (A rovátkolással jelölt 

tartományok utalnak a nagy mérési hibatartományokra, a mérések tájékoztató jellegűek) 

A felületi martenzites réteg keletkezése feszültségeket is belevisz a munkadarabba, amelynek csökkenté-

sére 150-200 
o
C-os utóhőkezeléseket alkalmaznak. A felületi  réteg nemcsak a keménységet növeli, ha-

nem más szilárdsági tulajdonságokra is hatással van,  Így pl a 6.3.a ábrán kétféle acéltípus hajlítószilárd-

ságának változását láthatjuk a felületi réteg szénkoncentrációjának függvényében. Egyértelműen romlik a 

hajlítószilárdság a C-tartalom növekedésével. A 6.3.b ábra Fogaskerekek fog-terhelésének változását mu-

tatja kétféle széntartalom esetén. A határterhelés növekedésével egyértelműen csökken a terhelés ciklus-

száma. 
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6.5 Fizikai rétegleválasztás (Physical Vapour Deposition, PVD)  

 

A PVD (Physical Vapour Deposition) és a CVD (Chemical Vapour Deposition) felületátalakító módsze-

reket „modern technikáknak‖ nevezi az irodalom, szemben a már korábban ismertetett „hagyományos‖ 

eljárásokkal. (Járműszerkezeti Anyagok és Technológiák. I) A következőkben a PVD eljárásokat ismertet-

jük.  

Lényeges jellemzőjük, hogy „alacsony hőmérsékletű‖ eljárások. Ezen azt kell értenünk, hogy a gőzfázis-

ból a felületre kondenzálódó atomok tetszőlegesen kis hőmérsékleteken is befogódhatnak. Azt az anya-

got, aminek felületére a gőzfázisból leválnak az atomok, szubsztrátnak nevezi az irodalom. Az anyag, 

amiből a gőz keletkezik „target‖-nek  (forrás) hívják. A szubsztrát hőmérséklete tehát akár szobahőmér-

séklet alatt is lehet, megközelítheti  akár a 4.2 K-ot is. (cseppfolyós He hőmérséklete). Ilyen kis 

szubsztrát-hőmérsékletek alkalmazásának azonban többnyire csak tudományos jelentősége van. Lényeges 

viszont, hogy a leválasztás a legkülönbözőbb felületekre lehetséges (papír, műanyag stb.). Vékony réte-

geket választhatunk le pl. nagy olvadáspontú fémek gőzeiből. Olyan fémes felületre is történhet a levá-

lasztás, amely szubsztrátban alacsony hőmérsékleten átalakulások lehetnek. További előnye a PVD-nek, 

hogy a szubsztrátnak nem kell elektromosan vezetőnek lennie. Bonyolult multirétegek, sőt ötvözetek is 

előállíthatók ezzel a módszerrel. A technológia tiszta, nem jár környezetszennyezéssel. Hátránya viszont, 

hogy költséges. A PVD eljárások két nagy csoportba oszthatók: 

 vákuumpárologtatás (evaporation) 

 katódporlasztás (sputtering) 

A vákuumpárologtatás hagyományos technológiája már régóta ismert: így készítették pl. a tükröket. Ma-

ga a PVD elnevezés  egyébként arra utal, hogy az egész technológiai folyamat csak fizikai jelenségeket 

tartalmaz, kémiai reakció nincs benne. Valóban ilyen a klasszikus vákuumpárologtatás. 

Az eljárás alapfolyamatai: 

 részecskék keltése 

 részecskék transzportja a target (forrás)-től a szubsztrátig 

 a részecskék kölcsönhatása a szubsztráttal, a réteg kialakulása. 

Ezek a részfolyamatok különböznek a vákuumpárologtatás és a katódporlasztás esetében. 

 

6.5.1 A vákuumpárologtatás alapelvei 

A kémiai elemek (egy alkotós anyagok) telítési gőznyomása a Clausius- Clapeyron egyenlet szerint vál-

tozik a hőmérséklettel: 

dlnp/dT = /(RT
2
)       (3) 

ahol a moláris párolgáshő, p a gőznyomás, T az abszolút hőmérséklet. 

A kémiai elemek gőznyomása 8-10 nagyságrenddel is különbözhet egymástól. Tájékozódásul szolgálja-

nak erre az 6.4. ábra, amelyeken számos fémes elem gőznyomását látjuk a hőmérséklet függvényében. A 

vákuumpárologtatás szokásos körülményei között nem alakul ki egyensúlyi gőznyomás érték az olvadék 

és a gőztér között. Párolgás során az atomok viszonylag kis kinetikus energiával lépnek ki a párolgó test 

felületéről. (Kinetikus energiájuk 1200-1500 
o
C között  0.1-0.2 eV közötti érték) 
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6.4. ábra Elemek (főként fémek) gőznyomása a hőmérséklet függvényében 
(megjegyzés: 10

-3
 torr= 10

-6
 Pa) 

 

Lényeges megjegyeznünk, hogy az ötvözetek olvadéka felett kialakuló gőztenzió összetétele a legtöbb 

esetben lényegesen különbözik az ötvözet összetételétől. A szilárd oldatok ismertetése során már láttuk 

az egyszerű ún. Rault-féle viselkedéstől való eltérésnek éppen ez a lényege. Vegyületek párolgása esetén 

azoknak egy része különböző mértékű bomlást szenvedhet párolgás során, más csoportjuk bomlás nélkül 

elpárolog. 

A párologtatást általában olyan vákuumban végzik (p < 10
-6

 Pa) hogy a gőztérbe kerülő atomok szabad 

úthossza nagyobb legyen a szbsztrát-forrás távolságnál, így a forrásból kilépő atomok ütközés nélkül el-
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juthatnak a szubsztrát felületére. Ez a nem kivánatos (általában oxidációt eredményező) folyamatok elke-

rülése szempontjából fontos. Ezért reaktív fémek esetén a párologtatást ultranagy vákuumban végzik. 

 

 

6.5. ábra Hagyományos vákuumpárologtató rendszer elvi vázlata 

 

Az 6.5. ábrán egy hagyományos, ellenállás fűtésű vákuumpárologtató rendszer elvi rajzát látjuk. A forrás 

ellenállásfűtéssel működik. Mielőtt a forrást melegítjük, vákuumal leszívják a teret, hogy az oxigént eltá-

volítsák. Az olvadás után az olvadék gőzölögni kezd, és a gőztérben lévő atomok a szubsztrát felületére 

csapodnak be. Ennek hőmérséklete a közelébe helyezett másik fűtőelemmel szükség szerint előmelegíthe-

tő. A fűtéssel a lerakódott réteg növekedési sebességét, a hűtési sebességet ill. a párologtatott rétegnek 

szerkezetét, továbbá a rétegben ébredő feszültségeket is változtatni tudjuk. 

A berendezésnek pontosabb, számos műszaki funkciókat is tartalmazó vázlatát a 6.6. ábra mutatja. 

Az igényesebb feladatok megvalósításához két fokozatú vákuumrendszert csatlakozik a munkatérhez: 

elővákuum szivattyúk és az ún. olajdiffúziós szivattyú (újabban  abszorpciós szivattyú). Az elővákuum 

szivattyú feladata az atmoszférikus, oxigáló gázok mintegy 98 %-ának eltávolítása. Amikor ez megtör-

tént, rákapcsolják a szivattyú második fokozatát, amellyel már kb 10
-8

 Pa dinamikus vákuum tartható 

fenn a munkatérben.  Ebben az üzemmódban a két szivattyúrendszer soros csatolásban működik. Ilyen 

vákuumkörülmények között már a Cu és Fe-alapú ötvözetek sem oxidálódnak. A kifagyasztó az olajgő-

zöket távolítja el, így az a vákuumtérbe nem juthat be. Maga a vákuumegység tányérszeleppel leválaszt-

ható a munkatértől. A leváló réteg vastagságának mérése, a folyamat vizuális nyomonkövetése (ablak) 

valamint a szubsztrát tartó berendezésen elhelyezett maszkoló rendszer segíti a leváló rétegek folyamatos 

minősítését. 



6. FELÜLETMÓDOSÍTÓ ELJÁRÁSOK…  171 

 Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME www.tankonyvtar.hu 

 

6.6. ábra Nagy vákuumtérben működő, szabályozható rétegvastagságot előállító PVD berendezés 

 

Az utóbbi felszereltségben tehát a munkakamra a folyamatirányítás eszközeivel is felszerelt állapotban 

van.  

6.5.2 Az elgőzölögtetés modernebb változatai 

 

 

6.7. ábra Elgőzölögtetés ionizált klaszter sugárral 

 

Az elgőzölgetésnek több, modern módszerét is kidolgozták az utóbbi időkben . Ilyen a  

6.7. ábrán látható technikai megoldás, amely az ún ionizált klaszter sugár keltésének elvével működik. A 

gőzt fúvókán átbocsátva expandáltatják, eközben az atomok klaszterekké kondenzálnak. Ezt követően 

elektronsugárral ionizálják. A már elektromos töltéssel bíró klaszterek elektrosztatikus gyorsító téren ha-

ladnak át, végül a szubsztrátra csapódnak be. A néhányszor 10 atomból álló klasztererek becsapódása jó 
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minőségű rétegeket eredményez, de a réteg csak kis alapterületű lehet. További hátránya, hogy a folyamat 

lassú. 

 

6.8. ábra Elgőzölögtetés elektronsugárral 

 

A 6.8. ábrán látható vázlat szerint az elgőzöléshez szükséges olvadékot elektronsugárral állítják elő, 

amely egy öntecs szabad felszínét bombázza (elektronsugaras olvasztás). Az olvadékfürdőt folyamatosan 

fenntartják azáltal, hogy az öntecset állandó sebességgel előretolják az elektronsugár becsapódásának 

síkjába. A gerjesztési módszer termelékeny réteg-előállítást biztosít. Az egyes gerjesztési módszerek te-

hát nagyban különböznek egymástól a termelékenység tekintetben, de abban is, hogy milyen rétegvastag-

ság növekedést és mekkora területen képesek biztosítani egyenletes lerakódást..  

 

6.9. ábra Az ionos bevonás elvi ábrája 

Az ionos leválasztás olyan kombinált rétegkialakítási módszer, amelyben rétegleválasztás és ionos marás 

(réteg eltávolítás)is lehetséges. Az ionok keltése -a folyamat során- javítja a réteg tapadási tulajdonságait. 



6. FELÜLETMÓDOSÍTÓ ELJÁRÁSOK…  173 

 Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME www.tankonyvtar.hu 

Az elektronsugárral bombázott bevonó anyag elgőzölögtetése után az atomok többszöri ütközéses folya-

matban részben ionizált állapotban kerülnek az ivkisűlésű plazmában, majd a szubsztrát felszínére csa-

pódnak. 

 

6.10. ábra Planár diódás katód porlasztás működési elve 

A katódporlasztás során a katódból ion-bombázás hatására semleges atomok (atomcsoportok) és szekun-

der elektronok lépnek ki. Az atomok a szubsztrátba ütközve képezik a bevonatot. Jelenleg már inkább a 

magnetronos gerjesztést használják a ködfénykisűlés létrehozásához. 

 

 

 

6.11. ábra TiN réteget előállító katódporlasztó beredezés elvi vázlata 

A 6.11. sz ábrán olyan katódporlasztó berendezés elvét láthatjuk, ahol a bevonó fém porlasztásán kívül 

kémiai reakció is lezajlik. Ez a reakció a bevonatolásra kerülő szabsztrát munkadarabok felületén zajlik le 

gőztérbe kerülő Ti atomok és a jelenlévő Nitrogén között. Ezzel TiN bevonat képződik a felületen. For-

gácsolószerszámok (fúrószerszámok) éltartósságának növelésére alkalmazzák a TiN vékonyréteg bevona-
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tokat. Ez utóbbi eljárás már arra példa, hogy a PVD és a CVD eljárások eredeti meghatározása- az 

újabb fejlődés eredményeként jelentősen módosult. 

6.5.3 A PVD-vel, ill. katódporlasztással leválasztott rétegek szerkezete, mérete és tulajdon-

ságai 

 

0,1

Ts/Tm

0,60,50,40,30,2 0,7

 

6.12. ábra Klasszikus vákuumpárologtatással képződött réteg szerkezete a szubsztrát hőmérséklet(Ts) és az olva-
dáspont (Tm) viszonyának függvényében 

Kis szubsztrát hőmérsékleteken finomszemcsés, vagy oszlopos szerkezetű réteg alakul ki (ez utóbbi eset-

ben érvényesül a kitüntetett kristálytani irányban történő növekedés elve) Nagy hőmérsékleten a 

rekrisztallizációs szemcseméret növekedés maghatározó morfológiát ad a rétegeknek. A vákuumpárolog-

tatott rétegek tapadási tulajdonságai gyengék. 

6.5.4 Az adhéziós és nukleációs jelenségek szerepe a rétegek szerkezetében 

 

A leváló réteg növekedése nukleációs szigetek megjelenésével kezdődik. Ezeknek a szigeteknek sűrűsé-

gét ill. magát a növekedési folyamatot nagymértékben befolyásolják a nagy-energiájú ionos részecskék. 

Kimutatták, hogy mind a réteg-tapadás, mind a rétegek fizikai homogenitása javul ennek hatására. A 

mechanizmus nem teljesen világos, de biztos, hogy az ionos „energia-közlés‖ a réteg tömörségére is ked-

vezően hat. Feltehetően segíti a befogódó atomok egyensúlyi helyzetének kialakulását. 

A gőzfázisból kondenzálódó szilárd anyag (fém) szerkezetét ugyanolyan alapvető tényezők határozzák 

meg, mint az olvadékból történő kristályosodás mechanizmustát: a két alaptényező a nukleáció és a 

szemcsenövekedés. Ha a szubsztrát hőmérséklete kicsi, nagy túlhűléssel indul meg a kristályosodás, erre 

pedig az jellemző, hogy a nukleáció sebessége a domináns, finomszemcsés szerkezet keletkezik. Növek-

vő szubsztrát hőmérséklettel a szemcsenövekedés sebessége lesz meghatározó (oszlopos szerkezet megje-

lenése). A fémes vékonyrétegek kondenzációjának sebessége jellegzetesen 10-100 nm/sec. 

A vákuumpárologtatással létrehozott rétegek minősége nagymértékben függ a befogott maradék-gázok 

mennyiségétől. Általában elmondható, hogy a rétegek tapadása nem különösen jó. 

Különös hangsúlyt kap a rétegszerkezet és a tökéletes tapadás azokban a vékony rétegekben, amelyeket a 

szerszámélek bevonatolásakor állítanak elő a forgácsoló éleken. Mivel ezek a rétegek anyagukban is kü-

lönböznek a forgácsolószerszám anyagától (amelyek rendszerint acélok, vagy kompozitok), nemcsak az 

intenzív mechanikai igénybevételek, hanem a helyi termikus impulzusok is élettartam csökkentő ténye-

zők lehetnek, ugyanis hőtágulási tényezőjük is eltér a hordozó anyagokétól. Emiatt nagy termikus, mec-

hanikai feszültségek ébrednek ezekben a rétegekben. Előnyös ezért, ha a réteg vastagsága nem haladja 

meg a néhány mikrométert. A kis rétegvastagság a szerszámél geometria pontos követéséhez is kívánatos. 

Szemléletes példáját mutatja a tipikus rétegbevonat vastagságoknak a 6.13. ábra, ahol az emberi hajszállal 

hasonlíthatjuk össze a méreteket. 
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6.13. ábra Leválasztott réteg vastagsága a hajszálhoz viszonyítva [3] 

 

A mechanikai tulajdonságok javítása (elsősorban az éltartósság) céljából dolgozták ki legújabban a 

multiréteges szerkezetű bevonatokat (lásd 6.13. sz. ábra) E technológia a kompozitok előnyös tulajdonsá-

gait is bele-örökíti a bevonatokba, fokozva azoknak szívósságát. 

 

6.14. ábra A PVD bevonatolás előnyei fúrószerszám esetében [1] 

TiN-el bevonatolt és bevonat nélküli fúrószerszám megmunkálási hosszát hasonlíthatjuk  össze 6.14. sz. 

ábrán. (Megmunkálási hosszon egy fúrószerszámmal kifúrt összegzett furathosszúságot értjük, valamilyen 

éltartam-kritérium beteljesedése mellett) Az összehasonlítás forgácsolási sebesség és a fogásmélység 

függvényében látható az ábrán. A bevonatolás előnye még a szerszámél újraköszörülése után is jelenté-

keny a bevonatolatlan szerszám forgácsoló teljesítményéhez képest. 
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6.5.5 A PVD rétegek tulajdonságai és felhasználásuk 

 

A PVD eljárással sokféle réteg előállítható, amelyeket a műszaki élet számos területén hasznosítanak. 

Legnagyobb tömegben a gépipar, a forgácsolástechnika alkalmazza, kopás- álló rétegek kialakítása céljá-

ból. 

6.1. táblázat  Katódporlasztással készített rétegek felhasználása 

Elektronika  

1) félvezető eszközök elektródák, bevezetők Al, Al ötv, Ti, Pt, Au, Mo-Si, Ti-Si, 

szigetelő rétegek  SiO2, Si3N4, Al2O3 

2) kijelzők átlátszó vezető rétegek In2O3, SnO2 

3) mágneses adatrögzítők 
lágy mágneses rétegek 

Fe-Ni 

kemény mágneses rétegek Fe2O3, Co 

4) egyebek, ellenállások Ta, Ta-N, Ta-Si, Ni-Cr 

piezoelektromos anyagok ZnO, TiO3 LiNbO3 

Napenergia hasznosítás, napcellák Si, Ag, Ti, In2O3 

szelektíven elnyelő rétegek fémkarbidok 

szelektíven visszaverő rétegek In2O3 

Optika tükrök Al, Ag, Cu, Au 

Mechanika kopásálló rétegek Cr, Ta, TiN, TiC 

korrózióálló rétegek Cr, Ta 

kenő rétegek MoS2 

Ékszer, bizsu dekoratív rétegek Cr, Al, Ag, TiN 

 
6.2. táblázat Néhány anyag keménységének összehasonlítása 

Anyag keménység HV0.05  

Műanyagok 15-20 

Sárgaréz 200 

acél, edzett 900 

keménykróm bevonat 1.000-1.200 (galvanizált réteg) 

Keményfém 1.400-1.800 

rubin, zafír 2.000-2.200 

TiN bevonat 2.600-2.800 

TiC bevonat 3.300-4.000 

Gyémánt 10.000 

6.6  (CVD) Chemical Vapour Deposition 

 

A CVD olyan felületmódosítási eljárás, amelyben a felületi réteg gőzfázisból, kémiai reakcióval kerül a 

felületre. A CVD és a PVD eljárások abban közösek, hogy a réteg növekedés gőzfázisból történik. Ismé-

telten megjegyezzük, hogy az eredeti megkülönböztetés, miszerint a PVD nem tartalmaz kémiai reakciót, 

a CVD pedig kémiai reakcióval egybekötött, jelenleg már nem teljesen állja meg a helyét.  

6.6.1 A CVD alapelvei 

Történelmileg a CVD -t nem felületbevonásra használták, hanem nagy hőmérsékleten olvadó, reaktív 

fémek tisztítására. Ilyenek pl. Zr, Ti, Ta, W. Ilyen nagy olvadáspontú fémeknél az olvasztás nehézségek-

be ütközik. Tipikus reakciói: 

a.)  T1    hőmérsékleten  M +nX  MXn     (4) 
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ahol M fémet jelent, amelyet (többnyire X halogén elemekkel hozunk reakcióba. A reakció termék 

(MXn, fém-halogenid), amely illékony molekulákból áll. T1 hőmérsékleten ez már elpárolog, és a 

reakcióterbe kerül. 

b.)  T2 (T2 > T1 ) hőmérsékleten     MXn M + nX    (5) 

a fémhalogenid molekula termikus bomlást szenved és színfém  keletkezik, a halogén elem felszabadul és 

újra a reakciótérbe kerül. Ennek cirkuláltatásáról gondoskodnak. Következésképpen a halogén elem újra 

reakcióba léphet a tisztítandó fémek, vagyis cirkulál a rendszerben. A fém-halogenidek tehát prekurzor 

anyagai a keletkező fémbevonatnak.  

(lásd a táblázatokat) A fémes rétegek növesztése mellett szilicideket, karbidokat és boridrétegeket is elő-

állítanak ilyen kémiai reakciókkal. 

A reakció állandó hőmérsékleten zajlik, állandó gőznyomás biztosítja az állandó a Van,t Hof egyenlet 

szerint, 

  G= RTlnK+ Rlnareakciótermék/ areakciópartnerek     (6) 

ahol G a reakcióval kapcsolatos szabadentalpia változás, K a reakció egyensúlyi állandója,  a pedig, a 

reakciópartnerek, ill. reakciótermékek aktivitása. 

A T2 hőmérsékleten meg kell történnie a termikus bomlásnak. Az új típusú bevonatoló berendezésekben 

kémiai cserebomlások eredményeként is végbemehet a rétegek leválása. 

Ilyen berendezés elvi vázlatát látjuk a 6.15. sz. ábrán. 

 

 

6.15. ábra Indirekt fűtésű CVD berendezés elvi rajza.[1] 

Amint az ábrán látható, a rétegleválás itt nem vegyület termikus bomlásból származik, hanem egy kémiai 

cserebomlás eredménye, pl. az alábbi reakciók szerint: 

 

  2TiCl4+4H2+ N2 2TiN + 8HCl      (7) 
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  2Al Cl3+ 3CO2 + H2 Al2O3 +3CO +6HCl     (8) 

 Az alábbi táblázatok több, CVD reakciókkal előállítható réteg képződéséhez vezető reakciót tartalmaz-

nak. 

 

 

6.3. táblázat Tipikus reagensek és előállítási körülmények néhány bevonat előállításához 
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6.4. táblázat Tipikus reagensek és előállítási körülmények néhány bevonat előállításához 

 

6.5. táblázat CVD módszerekkel előállítható fontosabb fémes anyagok 
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A 6.3-6.5. táblázatokban felsorolt reakciók és rétegek (akár termikus bomláson alapulóak, akár kémiai 

cserebomlást útján keletkezők) közös jellemvonása, hogy a megjelölt reakciók nagy hőmérsékleteken 

zajlanak. Ez az alábbi hátrányokkal jár: 

 

 Csak olyan anyagok vonhatók be, amelyek ezeken a hőmérsékleteken szerkezeti átalakulást 

nem szenvednek (emiatt pl. a szerkezeti acélok zöméhez ez a bevonatolás nem használható).  

 a reaktor-terének kialakítása különleges anyagokat igényel, vagy legtöbbször csak direkt fű-

téssel oldható meg. (a bevonandó tárgyakat hevítik közvetlenül, mert ezeknek a hőmérséklete 

kell a legnagyobb legyen, itt történik ugyanis a termikus bomlás. 

 a bevonó anyagok költség-igénye jelentős 

 a CVD rétegek tapadása pl megmunkáló szerszámok élanyagán nem kielégítő. Itt a PVD mód-

szerek jobb eredményeket adnak. 

 

6.6.2 A CVD módszerek előnyei: 

 

 Minthogy homogén gőztérrel dolgozik, kiválóan alkalmas belső felületek bevonására. Ezt vi-

lágosan mutatják az alábbi felvételek: 

 Mivel a rétegképződés hőmérséklete nagy, a rétegek igen tömörek, hibamentesek, a hibák a 

nagy hőmérsékleteken ugyanis kitemperálódnak, az atomok egyensúlyi környezetbe kerülnek. 

 jó alakkövetés 

 

 
6.16. ábra Egyenetlen, repedezett felületen lerakódott Wolfram réteg 
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6.17. ábra CVD bevonattal ellátott gégecsövek, a belső felület korróziós ellenállásánaknövelésére 

6.7 Szénalapú vékonyréteg bevonatok 

 

A szénalapú vékonyrétegek CVD, vagy PVD módszerrel is leválaszthatók. Kiemelkedő a kopásállósá-

gok, ill. keménységük, valamint a kémiai ellenállóképességük. Szerkezetüket illetően nem beszélhetünk 

egyneműségről- abban az értelemben, hogy nem tisztán gyémánt szerkezetről beszélhetünk ezért a DLC 

(Diamant-Like-Carbon) elnevezést kapták. Tulajdonságaik jellemzésére az ún. „szénháromszög‖ jelölést 

használják (6.18. ábra). 

G rafit

Polim er

G yém ánt

DLC

 

6.18. ábra A „szénháromszög” 

Az ábra jelentése az, hogy a gyártástechnológiától, az előállítás körülményeitől és az összetételtől függő-

en a képződött réteg tulajdonságai (a háromszög belsejében) valamelyik csúcs felé közelítenek, tehát szé-

les tartományban változhatnak. Újabban megkülönböztetnek „egykristály jellegű‖, valamint 

„nanokristályos‖ (tehát ultrafinom szemcsés) gyémánt-rétegeket is. 

Részletesebb információkat hordoznak a DLC rétegek tulajdonságaikról és összetételeikről a 6.19. ábra, 

ill. táblázatok. 
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Szénbevonatok

m ódosulatai

DLC

(a-C  H )

I-C  vagy

a-C

G yém ánta-C  H  X

(X=F, O , N ...)

a-C  H  Si O

a-C  H  Si 

M e-DLC

(M e-C  H )

 

19. ábra szénbevonatok 
a-C H Si (amorf-C, Hidrogént tartalamaz, Me: fématomokat tartalmaz,  a: olyan réteg, amely amorf fázist tartalmaz 

 

6. táblázat karbon alapú rétegbevonatok keménysége és young modulus Me: fém: az elektromos vezetőképesség 
növekedése, H: a C2H2 bomblásából származó hydrogen, a: amorf fázist tartalmazó réteg. 

 

6.8 Az ion-implantáció alapjai 

 

Az ionimplantáció szilárd testek felszínének módosítása nagyenergiájú ionok ütközésével és azok beépü-

lésével. Az ionforrásból kilépő ionokat szelektálják, gyorsítják (20-300 kV feszültséggel). A beépülő io-

nok megváltoztatják a felületi réteg összetételét és szerkezetét. 

Az eljárásnak számos előnye és hátránya van. 
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Előnyök 

 kis hőmérsékletű eljárás (T= 300
o
C), nincs hőmérsékleti deformáció 

 kis mélységben történik a módosítás (  100 m-es mélység) 

 sokféle kémiai módosítás lehetséges  

 jól szabályozható 

 egyensúlyi koncentrációt meghaladó helyi összetétel is létrehozható (metastabil állapot) 

 izotóp tisztaságú 

 

Hátrányok 

 kis behatolási mélység 

 bonyolult geometriájú munkadarabok (pl. belső üregek) nem kezelhetők 

 költséges (gyorsító, nagyvákuum rendszer stb 

 

6.8.1 A mechanizmus 

A nagyenergiájú ionok a beütközés után hamar lefékeződnek. Rugalmas és rugalmatlan ütközési jelensé-

gek játszódnak le: A rugalmas ütközési jelenségek a rácspotokban űlő atomokat elmozdítják a helyükről. 

Ezek újabb atomokat mozdíthatnak el és ún kaszkád folyamat jön létre. Nagyszámú kristályhiba is kelet-

kezik. Rugalmatlan ütközésnek tekintik az elektron rendszerrel történő kölcsönhatást, ami a beütköző 

ionok befogásából, termikus folyamatokból áll. 

 

6.20. ábra Az ütközések jellege 

Az ütközések statisztikus jellege miatt a behatolási mélység Gauss eloszlást mutat. A behatolás jellemzé-

sére az átlagos behatolási mélységet (az eloszlási görbe maximumának helyét, Rp, lásd 20. ábra) valamint 

annak félérték szélességét (Rp) használják. Rp az a távolság, amelyet az ion a becsapódás irányában 

megtesz. Ennek környékén az implantált atom (n) koncentrációja: 

 

N=Nd/2 (2ln2)
1/2 

Rp , ahol Nd: az implantált ion/cm
2
  (9) 

 

Az ionok mélységtartományának változásátát a gyorsító feszültség függvényében ugyancsak a 20. ábrán 

láthatjuk. 
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6.8.2 Alkalmazási területek 

Kisméretű, intenzív igénybevételnek kitett munkadarabok, kések, présszerszámok, papírvágó, gumivágó, 

menetmetsző, sajtoló, kivágószerszámok. Leggyakrabban a Nitrogén implantációját alkalmazzák, B, Ci, 

C Ta kombinációjával. Az alapanyagok, az alkalmazott ionok és a megjelölt tulajdonságok feltüntetésé-

vel összegyűjtött információkat láthatunk a 6.7. táblázatban. 

6.7. táblázat Az alapanyagok, az alkalmazott ionok és a megjelölt tulajdonságok 

 

 

6.9 Lézeres technológiák a felületmódosításban 

 

6.9.1 A lézeres felületmódosításhoz kapcsolódó fontosabb fizikai jelenségek és folyamatok 

 

Ha egy anyagot elektromágneses sugárzás ér, három jelenség kövekezhet be: 

 

 a sugárzás visszaverődik (reflexió) 

 a sugárzás elnyelődik (abszorpció) 

 a sugárzás áthatol az anyagon (transzmisszió) 
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A fémek és ötvözetek a látható fény tartományában átlátszatlanok, vagyis a látható tartományban a fényt 

nem engedik át. Abszorpciós készségük viszont ebben a hullámhossz tartományban jelentős. (lásd 

Anyagismeret 5.12 ábra) Eszerint a lézersugár-fémek kölcsönhatásakor csak az abszorpcióval és a refle-

xióval kell számolnunk. 

Maga az abszorpció is jelentősen hullámhosszfüggő. Fémek esetében csökkenő hullámhosszal növekszik 

az abszorpciós tényező és - egy-egy fém esetében - az abszorpció maximumáról beszélhetünk a hullám-

hossz függvényében. Az abszorpció-reflexió aránya a felület minőségétől is függ. A lézersugár teljesít-

ménysűrűsége (felületegységre beeső sugárzási teljesítmény) legkedvezőbb a merőleges sugárbeesés ese-

tén. A teljesítmény sűrűséggel az abszorpciós fok javul. 
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6.21. ábra A felületi érdesség hatása a lézersugár abszorpciójára (köszörült, sima felületen a növekvő reflexió 
miatt csökken az átedzett réteg vastagsága) 

A 6.21. ábrán állandó lézerteljesítménnyel besugárzott acélon láthatjuk az átedzett réteg vastagságát a 

sugár „előtolási sebességének‖ függvényében. (lásd még a 6.25. ábrát!)  A felületegységre jutó abszorbe-

ált energia a sugár teljesítmény sűrűségétől és a kölcsönhatási időtől függ, ami nyilván csökken egy adott 

pontban, ha a sugár növekvő sebességgel tovahalad. Várható ezért, hogy az átedzett réteg vastagsága ek-

kor csökken. Az ábra szerint azonban a felületi érdesség is befolyásolja a becsatolt energia mennyiségét, 

mert a sima felületről nagyobb a reflektált energiahányad.  

6.9.2 A lézersugár abszorpciójának és a fémes tulajdonságok kapcsolata 

 

A fémek jó elektromos és hővezető képességgel rendelkeznek, de ebben a tekintetben a fémek egymás 

között is különbséget mutatnak.(lásd fémes tulajdonságok és az elektronszerkezet) A réz, vagy az ezüst 

vezetőképessége pl. nagyobb mint az Fe-é. Ennek megfelelően jóval kisebb abszorpciós készséget mutat-

nak adott hullámhosszú fény esetén. A fémek elektromos és hővezető képessége a hőmérséklet növeke-

désével csökken, ezért a lézer abszorpciós készség a hőmérséklettel növekszik, és még határozottabb nö-

vekedést mutat a fém olvadáspontja felett. Ez szintén vezetőképesség csökkenésével függ össze. A nö-

vekvő abszorpció és az- ezzel egyidejűen csökkenő hővezető képesség hő-akkumulációhoz vezet a felszí-

ni rétegekben, amely a fém olvadását és elgőzölését eredményezi. Ennek eredménye az ún. „key hole”-ok 

keletkezése, amelynek alapvető jelentősége van a fémek lézeres vágása során. Az eddigiek alapján már 

érzékelhető, hogy a különféle felület-átalakítási technológiák végrehajtásához nagyon különböző telje-

sítmény sűrűségek és időintervallumok alkalmazására van szükség. Ezt a nagy változatosságot érzékelteti 

a 6.22. ábra, ahol a különféle lézeres megmunkálások lehetőségeit ismertetjük a kölcsönhatások időtarta-

ma és a teljesítménysűrűség függvényében ábrázolva.  
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6.22. ábra Különféle lézeres megmunkálási lehetőségek tartományai a kölcsönhatás időtartama és a teljesítmény-
sűrűség függvényében 

 Látható, hogy a felületi átolvasztás, felületi üvegfázis létrehozása és a fúrás, vágás műveleteihez kell a 

legnagyobb teljesítménysűrűség és a legkisebb kölcsönhatási idő. Általában elmondható, hogy a lézeres 

felületmódosítások mélysége jelentősen korlátozott, hiszen az átalakuláshoz szükséges felhevítés igen rö-

vid hatásidőket tételez fel. (pl. komponensek oldott állapotba vitele, majd a gyors lehűtés). A leggyako-

ribb lézeres felületkezelési eljárásokat a következőkben részletezzük: 

A lézer sugárzás egyedülálló lehetőséget nyújt olyan koncentrált energia közlésre, amely módot ad fé-

mek, ötvözetek felületi megmunkálására, lokális olvasztásra, időben és térben koncentrált impulzusszerű 

hőkezelésekre.  

E technikával lehetőség nyílott új-típusú felületmódosítások kifejlesztésére. Ezt részletezzük a továbbiak-

ban. A lézeres technika lokális, impulzusszerű olvasztásokra is lehetőséget nyújt, ezért a gyorshűtéses 

technikák között is megemlítettük, mint a metastabil állapotok létrehozásának egyik lehetőségét. Külön-

leges felület-technikai vonatkozásai miatt azonban itt részletezzük e témát, mint felület-átalakítási mód-

szert. A lehetséges lézertechnikai eljárásoknak összefoglalását láthatjuk a 6.23. ábrán. Az ábra a lehető 

legegyszerűbb technológiai eljárást mutatja: a haladó lézersugár az alatta lévő felületi réteget megolvaszt-

ja. Tovább haladva az átolvasztott tartomány gyorsan megszilárdul a nagy sebességű hőelvonás miatt. 

Emiatt ennek szerkezete eltér a kiindulási anyagtól (pl. szemcsefinomodás, esetleg-az összetételtől is füg-

gően- amorf réteg is kialakulhat.) Ez tehát olyan átalakítási módszer, amelynek során az anyagminta felü-

leti összetétele változatlan, csak a szerkezet változott meg, fázisviszonyok, esetleg csak a szemcseszerke-

zet, oldékonysági viszonyok módosultak. 
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6.23. ábra A lehetséges lézertechnikai eljárásoknak összefoglalása 

Más esetben az alapanyagot (pl. Fe) nem hevítjük fel az olvadási hőmérsékletére, hanem felületi edzést, 

vagy lágyítást végzünk. Az aktuális hűtési sebességet a lézersugár teljesítményével, a fókusztávolságggal 

ill. a pásztázási sebességgel állíthatjuk be. Az eljárások másik csoportjában a felületi összetétel megvál-

toztatására is lehetőség nyílik. 

A felületi réteg kémiai összetétele is változhat, ha a haladó lézersugár előtt ötvöző anyag porát szétterít-

jük és azt a lézersugár a felületi réteggel együtt megolvasztja, homogenizálva azt. Ezt a jelenséget felületi 

ötvözésnek hívjuk. Különleges, olvasztásos bevonatolást jelent, ha csak a poralakban adagolt anyag olvad 

meg, a felülettel összetapad, de maga a szubsztrát nem olvad meg. Ezt a jelenséget „cladding‖- nak neve-

zi a szakmai irodalom. 

Ha a becsatolt energia csak ahhoz elég, hogy szilárd állapotban okozzon átalakulást, akkor rendszerint 

csak lágyítási, vagy az ismert edzési folyamat megy végbe a minta gyorshűtése folyamán.  

 

A fentiek alapján érzékelhető, hogy a lézer teljesítmény-sűrűség pontos beállítására van szükség a techno-

lógia reprodukálható megvalósításához. A leggyakrabban alkalmazott művelet a felületedzés 

A lézersugár merőlegesen, vagy előre meghatározott szögben érkezik a bevonatolatlan, vagy abszorbeáló 

bevonattal ellátott felületre és ott kísérletileg meghatározott, és programmal irányátott előtolási sebesség-

gel mozog a 6.24. ábra szerint. A nagyobb felületek módosításához a sugár pásztázására van szükség, ami 

átlapolódásokat tesz szükségessé. Az átlapolódásoknál kilágyulások, ismételt hőhatások nem kerülhetők 

el, ezeket sugárrezgetéssel, formálással lehet csökkenteni. 

Az ismert átalakulási jelenségek történnek meg ebben az esetben is: az ausztenitesedés során a C tartalom 

oldódása, majd ezt követően a gyors hűlés miatt- a mertenzit fázis kialakulása történik meg. A konkrét 

felfűtési-lehűlési időket az összetételen kívül a munkadarab hőkapacitása (hőelvonó képessége) is jelen-

tősen módosíthatja. A gyakorlatban elérhető hűtési sebességek igen nagyok, a keletkező finomszemcsés 

martenzites fázisok nemcsak kemények, hanem szívósak is. Az edzett felület minőségét befolyásoló té-
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nyezőket a 6.24. ábra foglalja össze. A lézeres edzés fontosabb előnyei egy komplex, tervezési-gyártási 

folyamatban ítélhetők meg. Néhány konkrét alkalmazási példa: 

 bütykös, bordás és forgattyús tengelyek 

 dugattyk, dugattyúgyűrűk-szelepűlékek, szelepek, 

 csapágyfelületek 

 szerszámgépek mozgató és vezető felületei 

 vágó és  húzó és forgácsoló szerszámok 

B eállítási param éterek Folyam atjellem zők

M egm unkált

réteg 

m inősége

Teljesítm ény

Sugárfolt

m érete

a felü letenTerjedési

törvény-

szerűségek

Fókusz 

helyzete

Intenzitáseloszlás

M ódusszerkezet

Teljesítm énysűrűség

H atásidő

B eesési szög

A lakja

Szim etriája

Előto lás
Sebessége

Iránya

 

6.24. ábra Az átalakított réteg minőséget meghatározó tényezők lézeres edzésnél 

A lézersugár keresztmetszeti teljesítmény eloszlása és a besugárzás okozta helyi szerkezetváltozás semati-

kus ábrázolását a 6.25. ábra mutatja. A hőkezelt zónát annak szélessége és lencseszerűen változó mélysé-

ge jellemzi. Ez a hatásövezeti alakzat közvetlen következménye a sugárban érvényesülő intenzitás- elosz-

lásnak és a hővezetési viszonyoknak. 

Lézersugár keresztm etszeti

teljes ítm ény intenzitás  

eloszlása  [W /m m ]
2

Lézersugár

z

w

h

Hőkeze lt zóna

h  - Hőkezelt zóna m élysége

w  - Hőkezelt zóna szélessége

M unkadarab

y

x

 

6.25. ábra A lézersugár teljesítmény-eloszlásának és a hőkezelt zóna geometriájának kapcsolata 
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(a) (b) 

 

6.26. ábra Helyi szerkezetváltozás keresztmetszeti(a) és laterális(b) képe a lézersugaras pásztázás után, ami a 
rekrisztallizációs szemcsedurvulást mutatja 

A lézersugaras pásztázás szerkezetváltoztató hatására jó példa egy hengerelt Fe-lemezben okozott felületi 

szerkezetváltozás, (6.26. ábrák) ahol a hőhatás következtében helyi rekrisztallizáció (átkristályosodás) 

következett be. Ez a szemcsedurvulás a hőhatás övezetben egyéb fizikai tulajdonságok megváltozásával 

is együtt jár. (pl. a dinamikus mágneses jellemzők, vagy a keménység helyi megváltozása) Ez utóbbi je-

lenség digitális kódrendszer létrehozására alkalmas.[1] 
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7. Fém-gáz rendszerek 

 

A fém-gáz reakciók ismerete alapvető fontosságú a metallurgiában, ugyanakkor a mérnöki gyakorlat sem 

nélkülözheti az alapösszefüggések ismeretét, különös tekintettel a gép- és járműgyártás során alkalmazott 

gyártási és hőkezelési technológiákra, korrózióvédelemre, stb. Ezen túlmenően a modern mérnöki disz-

ciplínának előrelátó módon kell megoldást találnia a jövő energiaválságára, ahol az egyik lehetséges 

megoldást a hidrogén, mint energiatároló közeg jelentheti. Ezekben a rendszerekben, ahol tehát a főbb 

szerkezeti egységek fémes anyagok, a kutatások középpontjában a fém-hidrogén kölcsönhatás áll.  

A jelen fejezet a mérnöki alkalmazás szemszögéből tekint a fém-gáz rendszerekre, és összefoglalja az 

ezen a téren elengedhetetlen alapösszefüggéseket. 

 

7.1 Alapjelenségek 

 

 

A gázok a fémekben vagy oldott állapotban vannak jelen, vagy vegyületet képeznek az oldó fémmel. Az 

előbbi esetben a mátrix rácsszerkezetét az alapfém elemi cellái építik fel, míg az oldott gáz atomok az 

interstíciós helyek egy részét foglalhatják el. Ez azt jelenti, hogy az oldó fém határozza meg a szimmet-

riaviszonyokat. Vegyület képződésekor az alapfém és az oldódó gáz közösen építi fel a rácsot, tehát a 

komponensek közötti kiépülő kötések irányítottsága határozza meg a kialakuló szimmetriaviszonyokat. 

Míg oldódás esetén a koncentráció tág határok között változhat, addig a vegyületképződés határozott 

sztöchiometriánál történik, vagy legfeljebb szűk koncentráció-tartományra korlátozódik. Gázoldódásról 

kis oldott gázmennyiségnél beszélhetünk, a vegyületképződés viszont a nagyobb koncentrációknál tör-

ténhet meg. Ezért a vegyületképződést mindig gázoldódás előzi meg, amely tehát a vegyületfázis csírái-

nak megjelenéséhez tartozó egyensúlyi koncentrációig tart. 

 

 

Az egyes gázokat és az azokat oldó fémeket az 1. táblázat foglalja össze az oxidok kivételével. A gázok 

oldódásának az első lépése mindig a gáz molekula disszociációja. Vegyület molekulák esetén, úgymint 

kéndioxid, ammónia, széndioxid vagy szénmonoxid szintén disszociáció előzi meg az oldódást. 
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7.1 táblázat. Az egyes gázok és az azokat oldó fémek [1] 

 

Gáz Csoport Gázokat oldó fémek Csoport 
Gázokat nem oldó 

fémek 

H2 IA 
sószerű hidrideket 

képeznek 
IB Au 

 IB Cu, Ag (kissé) IIB Zn, Cd 

 IIA 
sószerű hidrideket 

képeznek 
IIIB In, Ti 

 IIIA 
alkáli ritka földfémek 

Ce, La, Nd, Pr 
IVB 

Ge, Sn, Pb  
(azonban kovalens 

hidrideket képeznek) 

 IVA Ti, Zr, Hf, Th VB 
As, Sb, Bi  

(azonban kovalens 
hidrideket képeznek) 

 VA V, Nb, Ta VIB 
Se, Te  

kovalens hidrideket 
képeznek 

 VIA Cr, Mo, W VIII Rh 

 VIIA (Mn)   

 VIII Fe, Co, Ni, Pt, Pd   

O2 IB Cu, Ag   

 IVA Zr   

 VIII Fe, Co, (Ni)   

N2 IIIA Al (olvadék) IB Cu, Ag, Au 

 IVA Zr IIB Cd 

 VA Ta (nitridek) IIIB Ti 

 VIA Mo (csak nitridek) IVB Sn, Pb 

   VB Sb, Bi 

 VIIA Mn (kül. nitridek) VIII Rh 

 VIII Fe (kül. nitridek)   

CO VIII Ni, Fe (1000
o
C felett) IB Cu 

SO2 IB Cu (olvadék), Au (olvadék) VIII Pt 

He    

Egyetlen vizsgált fém  
sem oldja sem szilárd,  
sem olvadék fázisban 

Ne    

Ar    

Kr    

Xe    

CO2 VIII Fe VIII Rh, Pt 
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7.2 A gázabszorpció és -deszorpció mechanizmusa és termodinamikája 

 

Az oldódó gáz és az oldó fém közötti reakciót termodinamikai szempontból az alábbi egyenlet írja le: 

Me(szilárd) + 
n

x
Gn(gáz) ↔ MeGx(szilárd)+Q,  

ahol  

Me a reakcióban részt vevő fématom,  

Gn a reakcióban részt vevő gázmolekula, 

Q a reakció során felszabaduló hő.  

Az oldódás során lejátszódó energetikai alapfolyamatok a molekuláris és az atomos gáz kémiai potenciál-

jának változásával írhatók le az abszorbens fém felületétől mért távolság függvényében. Példaként a hid-

rogénre vonatkozó folyamatot szemlélteti az 7.1. ábra. 

A felülettől távol a gáztérben az atomos gáz potenciálja nagyobb, mint a molekuláris gáz potenciálja, 

tehát itt az energiaminimumra törekvés alapján kizárólag gázmolekulák vannak jelen. A van der Waals 

erők hatására a felülethez közeledve a gázmolekula gyenge vonzó hatás alá kerül (fiziszorpció, 1-gyel 

jelölve az 7.1. ábrán). Ha a molekula tovább közelít a felülethez, akkor potenciálja megnő a taszítás kö-

vetkeztében, mígnem meghaladja az atomos gáz potenciálját. Ettől a ponttól a gáz atomok számára a mo-

lekulaképzéssel szemben sokkal kedvezőbb, ha külön-külön a fém felületéhez kötődnek, ezért a disszoci-

áció megtörténik. Amennyiben a disszociáció a gázfázis potenciáljánál (2-vel jelölve az 7.1. ábrán) na-

gyobb energiaszinten játszódik le, akkor aktivált disszociációról beszélünk. Az aktivációs energia a 2-vel 

jelölt energiaszinttel egyenlő. Ha a molekuláris és atomos gáz potenciálgörbéje megközelítőleg nullánál 

metszi egymást, akkor nem aktivált disszociációról beszélünk (3-mal jelölve az 7.1. ábrán). Az előbbi 

esetben csak azok a molekulák tudnak atomokra bomlani, amelyek potenciálja nagyobb, mint az aktivá-

ciós energia. A disszociáció után az atomok megkötődnek a fém felületén, így potenciáljuk a minimumra 

csökken (4-gyel jelölve). Ez a kemiszorpció. Ha a gáz-fém kötés erőssége nagyobb, mint a gáz-gáz köté-

sé, akkor exoterm kemiszorpcióról beszélünk. Ellenkező esetben endoterm ez a részfolyamat. A 

kemiszorpciót követően a gázatomok már be tudnak hatolni az első atomrétegbe, és azon keresztül az 

abszorbens belsejébe. Itt szintén megkülönböztetünk endoterm és exoterm oldódást attól függően, hogy 

az oldott gázatomok a gázmolekulák potenciáljához képest milyen energiaszintet foglalnak el. 

 
7.1 ábra. A gázoldódás sematikus potenciáldiagramja az abszorbens felületétől mért távolság függvényében, az 

oldódó gáz jelen esetben hidrogén [2] 

Az oldódás teljes mechanizmusa négy elemi lépésre osztható [3, 4]: 
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 Disszociáció/adszorpció: az első lépés a molekula disszociatív adszorpciója a fémfelületen 

(1. folyamat a 2. ábrán); 

 Felszíni penetráció: a gázatom a felszínről a felszín alatti rétegbe hatol (3. folyamat); 

 Diffúzió az abszorbens belsejében: a gázatomok a felület közeli helyekről az anyag belse-

jébe diffundálnak (4. folyamat); 

 Vegyületképződés: a gáz atomok csírákat képezhetnek, és további gázatomok hozzájárulá-

sával vegyület fázis szemcsék növekednek (6. folyamat). A vegyület fázis képződése to-

vább bonyolítja a folyamatot, mivel a gáz diffúziója a vegyületfázison keresztül is lezaj-

lódhat (5. folyamat). 

 
7.2 ábra. A gázoldódás lépéseinek sematikus ábrája. A gáz atomokat a piros körök, az oldó fémet a szürke, míg a 

kialakuló vegyületfázist a kék mezők jelölik [5] 
 

A 7.2. ábrán látható nukleációs és csíranövekedési mechanizmus jellemzi a hidrogén oldódását, azonban 

például az oxigén oldódásakor nem a fémes mátrix belsejében indul meg a fázisátalakulás. Ez utóbbi 

esetben a disszociáció, adszorpció és a felületi penetrációt követően azonnal megindul a vegyületfázis 

frontszerű növekedése a mátrix belseje felé. Ilyen oldódási mechanizmus jellemzi az oxigént vasban és 

alumíniumban például. A vas esetén a vegyületfázis növekedése addig tart, amíg a képződő réteg fajlagos 

térfogat-növekedéséből származó feszültség meg nem haladja a fázishatár mechanikai szilárdságát. Ezt 

követően az oxidréteg leválik, megnyitva ezzel az alapfém további oxidációja előtt az utat Ez a vas kor-

róziójának folyamata. Ez a folyamat csak úgy képzelhető el, ha a növekvő oxidrétegben az oxigén köny-

nyen diffundál. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a rideg vegyületfázis rétegvastagsága nem növekszik, 

így a vékony oxidréteg mechanikai tulajdonságait a fémes hordozó tulajdonságai határozzák meg. Ekkor 

a jól tapadó oxidréteg megvédi az alapfémet a további oxidációtól. Ez utóbbi oxidációs mechanizmus 

jellemzi az alumíniumot, a magnéziumot, titánt, stb. Az oxigénaffinitást az Anyagismeret jegyzetben is-

mertetett Ellingham-diagram alapján értelmezhetjük, röviden: annak az elemnek nagyobb az oxidképző 

hajlama, amelyik elemhez tartozó egyenes „lejjebb‖ található az Ellingham-diagramban, hiszen ezen 

elem oxidálódásakor a felszabaduló energia abszolút értéke nagyobb. Ennek következtében az egyre „ne-

gatívabb‖ reakcióhőjű oxidációs folyamat végeredménye lehet egy jól tapadó oxidréteg. 

Deszorpció során az előző folyamat fordított sorrendben játszódik le, vagyis a vegyület fázis elbomlik és 

az így felszabaduló gázatomok kidiffundálnak a felület alatti rétegen át az abszorbens felületére, ahol 

aztán újra molekulát képeznek, majd végül molekula formájában elhagyják a fém felületét (2. folyamat). 

Az oldódás mechanizmusa tehát, eltekintve a vegyületképződéstől, az alábbi elemi reverzibilis reakciók-

ból épül fel [5]: 
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 Gn(gáz) + n*felület ↔ nG*felület  

 G *felület +*szubfelület ↔ G *szubfelület +*felület  

 G *szubfelület +*belső ↔ G *belső +*szubfelület,  

ahol 

 *felület a gázatom számára elfoglalható szabad hely a felületen; 

 *szubfelület a gázatom számára elfoglalható szabad hely a külső rétegben; 

 *belső a gázatom számára elfoglalható szabad hely az abszorbens belsejében. 

 

A gázabszorpció teljes energiamérlegét az egyes részfolyamatok energiáinak összege adja meg. A disszo-

ciáció mindig endoterm folyamat, vagyis hőt igényel. Ha az oldódás nem jár valamilyen további, erősen 

exoterm reakcióval, pl. hidridképződés, akkor a folyamat egészében véve is endoterm (H<0, ahol H az 

oldódáshő). Ennek következtében a hőmérséklet növelésével nő az oldódó gáz mennyisége. Amennyiben 

az oldódás exoterm reakció, a fejlődő hő részben vagy egészében fedezheti a disszociációhoz szükséges 

energiát, illetve több is lehet annál. Ezért a teljes folyamat ebben az esetben lehet endoterm (H<0), neut-

rális (H=0) vagy exoterm (H>0). Ha a fémmel érintkező gáztérben a gáz nyomása egységnyi, az oldó-

dó gáz mennyisége a következőképpen függ a hőmérséklettől [6]: 

b
TR

H
Cln 






,  

ahol 

 

C a gáz koncentrációja a fémben 0,1 MPa nyomáson, T hőmérsékleten; 

R az egyetemes gázállandó; 

T az abszolút hőmérséklet, 

b adott fém-gáz pároshoz tartozó állandó. 

Ennek egyszerűbb formája H<0 esetén: 

B
T

A
C lg

,  

ahol 

A és B egy adott fém-gáz pároshoz tartozó állandók. 

Ha lg(C)-t 1/T függvényében ábrázoljuk, egyenest kapunk. Ugyanazon fém olvadék és kristályos állapo-

tához, valamint különböző allotróp módosulataihoz más-más egyenes tartozik. Példaként a 7.3. ábra az 

egyensúlyi hidrogén-tartalmat szemlélteti különböző fémekben a hőmérséklet függvényében. 
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7.3 ábra. Különböző fémek egyensúlyi hidrogén-tartalma a hőmérséklet függvényében  

 

Az ábrán elkülönül a fémek két csoportja az endoterm illetve az exoterm oldódási mechanizmus szerint. 

Endoterm oldódás jellemzi a Cu-, Ni-, Pt-, Fe-t. Ezeknél a fémeknél az oldható hidrogén mennyisége nő a 

hőmérséklet emelkedésével, azonban az oldott gáz mennyisége nagyságrendekkel kisebb, mint az exo-

term típusú oldódásnál. Exoterm típusú oldódás esetében a hőmérséklet növekedésével csökken az oldha-

tó hidrogén mennyisége. 

Az ábra különlegessége a Pd-Pt ötvözet, amelyben az oldható hidrogén mennyisége független a hőmér-

séklettől. Ezt az okozza, hogy a kétféle oldódási típus, mint tendencia, egyszerre van jelen az ötvözetben. 

Ezekben az ötvözetekben a hidrogén nem kötődik olyan erősen az oldó fémes mátrixban, mint a tisztán 

exoterm módon oldó fémekben. Ennek következtében kiürítés során az abszorbeált hidrogén nagyobb 

része nyerhető vissza. 

Amikor a fém a környezetében lévő gázzal egyensúlyba kerül, a gázra vonatkozó egyensúlyi egyenlet a 

következő: 

Gn (gáz)  nG (oldott).  

A reakcióegyenlet egyensúlyi állandója [6]:  

  

ahol 

pGn A Gn parciális nyomása a gáztérben; 
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k az oldatban lévő gáz relatív koncentrációja; 

K állandó fejezi ki azt a tényt, hogy állandó hőmérséklet mellett, egyensúlyban a fémes 

mátrixban oldott és a gáz fázisban lévő gáz kémiai potenciálja azonos. Ez az úgynevezett 

Sieverts-törvény: 

  
ahol 

pGn A Gn parciális nyomása a gáztérben; 

Q a fémben pGn parciális nyomás mellett oldódó gáz mennyisége; 

C az adott hőmérsékleten 0,1 MPa Gn nyomáson oldódó gáz mennyisége. 

 

7.2.1 A gázdiffúzió atomi mechanizmusa 

A diffúzió alapösszefüggései szilárdtestekben az empirikus eredetű Fick-egyenletekkel írhatók le: 

,
x

c
DJ






  
ahol 

J az anyagáram, 

D a diffúziós állandó, 

c a koncentráció, 

x a helykoordináta, 

a koncentráció gradiens pedig az anyagáramlás hajtóereje. A fenti egyenletet nevezik Fick I. egyenleté-

nek. 

Mivel a transzportfolyamat során az anyagmennyiség változatlan, így a Fick I. egyenletből független 

egyenlet származtatható az anyagmegmaradást kifejező kontinuitási tételből: 

0



divJ

t

c

  

Behelyettesítve J helyére a Fick I. egyenletet – ha a koncentráció csak egy irányban változik (x-irány) – a 

Fick II. egyenlet adódik: 

2

2

x

c
D

t

c










  

A diffúziós állandó: 

,
z

a
D

2




 
ahol 

a a rácsállandó, 

z a kristályrács koordinációs száma, 

 a diffundáló atom tartózkodási ideje egy adott helyen. 

A diffúziós együttható fentebb említett alakja csak a szubsztitúciós diffúzióra vonatkozik. 

A diffúziós tényező egy adott anyagpárosításnál a  ugrási gyakoriságon keresztül függ a hőmérséklettől 

is. Mégpedig: 
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,
11

0

TR

E a

e 





  
ahol 

T az abszolút hőmérséklet, 

R az egyetemes gázállandó, 

Ea az adott helyhez tartozó aktivációs energia. 

Ebből a diffúziós állandó értéke: 

TR

E a

e
z

a
D 








0

2


.  

A fentiek alapján elmondható, hogy egy anyagnak egy másik anyagban való diffúziója két mennyiséggel 

jellemezhető, mégpedig az Ea aktivációs energiával és az ún. preexponenciális faktorral: 

,

0

0



z

a
D

  

amely a diffundáló atom az éppen elfoglalt helyéről történő kilépési valószínűségével arányos. 

Fémrácsban kis koncentrációk esetén a gázatom a rácsot alkotó fém atomok közötti rácsközi helyeket 

foglalja el, amelyek a lényegében az alaprács rácsközi atomi térfogatok. Az, hogy ezek az atomi üregek 

képesek-e az adott méretű atomok befogadására nyilvánvalóan attól függ, hogy az üregek d átmérője és 

az atom ra sugara között d>2ra feltétel teljesül-e. Az atomok beékelődéses beépülése rendszerint rácsál-

landó növekedéssel jár, vagyis a beépülő atom megnöveli a rendelkezésre álló teret. 

Vizsgálatok és elméleti számítások arra mutatnak rá, hogy az oldott gáz által a kristályrácsban elfoglalt 

rácsközi helyek jól modellezhetőek a fém atomok által kialakított torzult tetraéderekkel és oktaéderekkel 

(7.4. ábra). A tapasztalatok szerint az oldott gáz nem képes minden rendelkezésére álló rácsközi helyet 

betölteni. 

 
7.4 ábra. Az oldott gáz számára szabad rácsközi helyek az egyes rácstípusoknál [8] 

felső sor: oktaéderes; alsó sor: tetraéderes helyek; balról jobbra: lapközepes köbös, térközepes köbös és 

hexagonális rácsokban 

Az ábrán látható rácsközi helyek a kis atomsugarú nemfémes elemek termodinamikailag legkedvezőbb 

tartózkodási helyei a fémekben. Ezek azonban csak az oldódás lehetőségét biztosítják, az adott körülmé-

nyek között ténylegesen elérhető oldott koncentrációt termodinamikai oldhatósági egyensúlyi kritériumai 

szabják meg, ahogy ezt az előzőekben bemutatott Sieverts-törvény is kifejezi. 
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7.3 Hidrogén oldódása fémekben 

 

A globális felmelegedés megszüntetésének és a megújuló energiaforrások használatának egy lehetséges 

módját jelenti a fosszilis energiafelhasználásról történő áttérés a hidrogén alapú társadalomra, ahol is a 

hidrogén az elsődleges energiahordozó [9-13]. 

Mivel a hidrogén a természetben gáz formájában nincs jelen, ezért elő kell állítani. Jelenleg földgáz és 

más szénhidrogének reformálásával történik ez [9], de a jövő hidrogéntermelése a vízbontásra épülhet, 

ahol is az elektrolízishez szükséges energiát nap-, szél- vagy vízenergia szolgáltatja, vagy közvetlenül 

fotolízissel kapunk hidrogént [14]. Mivel a megújuló energiaforrások időben váltakozó mennyiségben 

állnak rendelkezésre és csak ritkán elégítik ki a felmerülő energiaigényt, ezért közbenső energiatároló 

közeg alkalmazása szükséges – különösen a közlekedésben, ahol a kitermelt kőolajmennyiség 60%-át 

használják fel. Ez az összes megtermelt energia 25%-a [15]. 

A hidrogén alapú társadalomban a hidrogént vagy közvetlenül belsőégésű motorban vagy tüzelőanyag 

cellában lehet felhasználni. A nagyobb hatásfok miatt a tüzelőanyag cella használata kerülhet előtérbe. A 

cellában a hidrogén oxigénnel történő egyesülése elektromos áramot állít elő, miközben az egyetlen mel-

léktermék a víz. A teljes hidrogén ciklus a 7.5. ábrán látható. 

 
7.5 ábra. A hidrogén körfolyamat egy napelemen és egy tüzelőanyag cellán alapul. 

A napsugárzás fényenergiájának hatására fotovoltaikus elemekben elektomos áram jön létre, amit egy 

elektrolizáló cella használ fel vízbontásra. A keletkező oxigén a környezetbe távozik, míg a hidrogént 

azonnal tárolják, aztán elszállítják a felhasználás helyére, ahol tüzelőanyag cellában elektrokémiai úton a 

levegő oxigénjével „elégetik‖. A keletkező áramot felhasználják, a melléktermék víz vagy vízgőz. 

Ahogy a 7.5. ábrából is kitűnik, a hidrogén alapú társadalom teljesen CO2-mentes megoldás, továbbá tel-

jesen független a fosszilis energiahordozóktól. A körfolyamat minden lépése megvalósítható a jelenlegi 

technológiákkal, azonban jelentős akadályok gátolják a hidrogén alapú rendszerre történő áttérést: 

A hidrogén előállítása drága a benzinhez viszonyítva – földgázreformálással előállított hidrogén ára az 

azonos energiatartalmú benzin/gázolaj árának kétszerese, míg a napelemes vízbontásból származó hidro-

gén, a szilícium napelem magas gyártási költsége miatt, 5-8-szor drágább a benzinnél [12, 16]. 

PEM tüzelőanyag cellák már jelen vannak kísérleti jelleggel egyes nagyvárosok közösségi közlekedési 

járműparkjában, azonban gyártásuk költséges a drága NAFION membrán és a Pt/Ru elektródák miatt 

[13]. 

Habár a hidrogén tömegegységre vetített energiatartalma nagy – a benzin háromszorosa [17], az egység-

nyi térfogatú hidrogénben tárolható energia mennyisége kicsi – még a folyékony hidrogéné is csupán a 

benzin egyharmada [18]. Így a hidrogén alapú társadalomra történő áttérés fő akadályának a hidrogéntá-

rolást tartják, e terület kutatására jelenleg is nagy hangsúlyt fektetnek [19-22]. 
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Az USA Energiaügyi Hivatala (U.S. DOE) a FreedomCAR projekt keretében olyan célokat fogalmazott 

meg a hidrogéntárolás területén, amelyek elérése a közlekedésben a jelenleg használatos benzintárolási 

módszerekhez hasonló elven és költségszinten elégíti ki a piaci igényeket (2. táblázat). A 2007-es és 

2010-es célkitűzéseket nem sikerült megvalósítani. 

 
7.2. táblázat Az U.S. DOE által megfogalmazott célok fedélzeti hidrogéntároló közegek számára [23] 

 

      DOE célok 

Tárolási jellemzők Mértékegység 2007 2010 2015 

Tömegegységre vetített     

 energiasűrűség MJ/kg 5,4 7,2 10,8 

 hidrogénsűrűség tömeg% H2 4,5 6 9 

      
Térfogati     

 energiasűrűség MJ/l 4,32 5,4 9,72 

 hidrogénsűrűség kg H2/m
3
 36 45 81 

      
Élettartam ciklus 500 1000 1500 

Min/max üzemi hőmérséklet 
o
C -20/85 -30/85 -40/85 

Legkisebb üzemi nyomás bar 8 4 3 

Feltöltési idő (5kg H2) min 10 3 2,5 

Hidrogén tárolása háromféle módon lehetséges: 

Gáz halmazállapotban a hidrogént acél- vagy kompozit tartályban tárolják. Az előbbi megoldás a legki-

forrottabb, ugyanakkor kicsi a fajlagos energiatartalma. A kompozittartály nagyobb szilárdsága révén 

valamelyest növelhető a rendszer energiasűrűsége. 

Folyékony halmazállapotban 20 K körüli hőmérsékleten és környezeti nyomáson a nyomásfelfutás el-

kerülése érdekében nyitott rendszerben tárolják a hidrogént. A megoldás egyetlen előnye a tömegegység-

re vetített nagy hidrogénsűrűség, ugyanakkor térfogategységre vetítve ez alacsony. További jelentős hát-

ránya, hogy a hidrogén cseppfolyósítása a rendszer energiatartalmának 40%-át felemészti [20]. 

Szilárd állapotú tárolás eltérő módokon valósulhat meg. A legtöbbet vizsgált módszer a fémekben és 

ötvözeteikben történő hidrogéntárolás, aminek alapja az, hogy a fémek egy része nagy mennyiségben 

reverzibilisen képes hidrogént elnyelni. A fémes tárolókat felosztják a működési hőmérsékletük szerint 

kis hőmérsékletűekre (pH2=1 bar, T=20
o
C, hidrogéntartalom <2,5m%, pl. FeTiH1,8, LaNiH6) és nagy 

hőmérsékletű tárolókra (deszorpció 300oC felett, hidrogéntartalom ~ 12,6m%, pl. LiH).  

A szilárd halmazállapotú hidrogéntárolás további módjait képezik a komplex hidrides, kemiszorpciós és 

fiziszorpciós eljárások [17,24,25]. Napjainkban mikroporózus anyagok, úgymint zárványhidrátok [26] és 

szerves fémhálók [27] hidrogéntároló képességének vizsgálata kap egyre nagyobb jelentőséget. 

Jelenleg nem létezik olyan szilárd halmazállapotú tároló, amely kedvező termodinamikai tulajdonságai 

mellett nagy térfogati hidrogénsűrűséggel rendelkezik. Így a sokéves kutatás ellenére nem sikerült egy 

olyan, széles körben használható anyagot találni, amely képes jelentős mennyiségű (több mint 2 m%) 

hidrogént reverzibilisen tárolni 100
o
C alatt [28, 29]. 

A hidrogén a legtöbb átmeneti fémmel és ötvözeteivel reakcióba lép és hidridet képez. Az elektropozitív 

elemek a legreakcióképesebbek, úgymint Sc, Yt, lantanidák, aktinidák, továbbá a Ti- és V-csoport tagjai. 

Általában a fémek hidridjei is öröklik a fémes tulajdonságot, vagyis jó vezetők, színük fémes szürke, és a 

higannyal többnyire nedvesíthetők. Rácsszerkezetükre jellemző, hogy hidrogén atomok a fémes rács 
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rácsközi helyeit foglalják el, ezért ezeket az irodalom interstíciós hidridekként említi. A vegyület szerke-

zete az összetételtől függ, azonban minden rácstípus esetén a hidrogén tetraéderes, oktaéderes, vagy ezek 

kombinációjából álló rácsközi helyekre épül be. 

A gyakorlatban használatos kristályos abszorbensek többsége intermetallikus vegyületek fémes hidridje. 

A legegyszerűbb ilyen az ABxHn típusú, ahol az egyes komponensek helyes megválasztásával a vegyület 

tulajdonságai tervezhetővé válnak. Az A elem általában ritkaföldfém vagy alkáli földfém, amely stabil, 

míg a B alkotó általában átmeneti fém, ami instabil hidridet képez. Ilyen vegyületek általános jellemzője 

a nagy hidrogénsűrűség (H/M~2). 

A hidrogén mennyiségével arányosan megnő az abszorbens rácsparamétere: kis koncentrációknál 

(H/M<0,1), tehát a szilárd oldat tartományban (-fázis), nagyjából 2-3*10-3 nm
3
-rel hidrogén atomon-

ként [30]. Nagyob H-koncentrációknál (H/M>0,1) az egyes hidrogén atomok közötti kölcsönhatások je-

lentőssé válnak a rácsexpanzió következtében, az oldat túltelítetté válik, így megjelenik a hidrid fázis (-

fázis) csírája, majd megindul a kristály növekedése. A hidrid fázisban a H/M arány egy körüli értéket ér 

el. Abban a koncentrációtartományban, ahol az - és -fázis egyidejűleg létezik, az expanzió mértéke 10-

20 %. Ennek következtében a fázishatárok mentén nagy feszültségek ébrednek, aminek hatására a töré-

keny fémes mátrix elporladhat. A végeredmény olyan hidrid por lesz, amelynek szemcsenagysága 10-100 

m. 

A hidrid fázis kiépülésekor a folyamat entrópia változása közelítően megfelel a molekuláris hidrogén 

kötött, atomos hidrogénné válásának entrópiájával, ezért ez közelítőleg a hidrogén standard entrópiájával 

egyenlő (S0=130 J·K
-1

·mol
-1

), így a fémhidrid kiépülésével járó entrópia változás Shidrid=-130 J·K
-1

·mol
-1

 

minden fém-hidrogén rendszerben. A folyamat entalpiaváltozása a fém-hidrogén kötés stabilitását jellem-

zi. Tapasztalati modellek alapján becsülhető a hidridek stabilitása és az elérhető maximális H-

koncentráció. Alapelvként kimondható, hogy azok az elemek, amelyek elektronegativitása 1,35-1,82 tar-

tományba esik, nem képeznek stabil hidridet [31]. Ezekben az esetekben az oldott állapot stabilitását az 

beékelődés helyén a szomszédos fém atomok biner hidridjeinek stabilitásából vett súlyozott átlaga adja. 

Ennél általánosabb az ún. Miedema-modell, amely szerint minél stabilabb az alkotókból képezhető 

intermetallikus vegyület fázis, annál kevésbé stabil a hirdid fázis, és fordítva [32]. 

A kétalkotós hidridek stabilitásának számítása a hidrogén és a mátrixfém elektronszerkezete közti köl-

csönhatás összetett jellege miatt nehézkes. Ezért az egyes hidridek stabilitását a van’t Hoff görbékkel 

jellemzik (7.4 ábra). Minél meredekebb egy hidrid van’t Hoff görbéje, annál stabilabb a vegyület. 

A hidrogéntárolás szempontjából legjelentősebb hidridképző vegyületcsaládokat foglalja össze a 7.3. táb-

lázat. A vegyületek közös jellemzője, hogy az egyik alkotó erős hidridképző, míg a másik nem. Ez utóbbi 

gyakran a Ni, mert ennek katalitikus szerepe van a hidrogén molekula disszociációjában. Az erős 

hidridképző komponens jelentős mennyiségben képes hidrogént megkötni, de mivel a kötés erőssége 

nagy, ezért a hidrogén visszanyerése csak többletenergia befektetés árán lehetséges. Azok a fémek, ame-

lyek nagy hidrogénaffinitással rendelkeznek, rendszerint az oxigénhez is erősen kötődnek. Részben emi-

att, részben pedig a hidridképző fém és a hidrogén közötti kötés erősségének mérséklésére olyan alkotót 

ötvöznek az abszorbensbe, amely meggátolja, de legalábbis mérsékli a felület oxidációját, így elősegíti a 

hidrogén molekula disszociációját, ugyanakkor a H-affin alkotó kötési energiáját is mérsékli. 
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7.3. táblázat A legjelentősebb hidridképző intermetallikus vegyület típusok, a konkrét H-abszorbens vegyületek és 
szerkezetük; az A alkotó erős, míg a B alkotó gyenge hidridképző [5] 

 

Intermetallikus 
vegyülettípus 

Konkrét 
H-abszorbens 

Szerkezet 

AB5 LaNi5 Haucke-fázis, hexagonális 

AB2 ZrV2, ZrMn2, TiMn2 
Laves-fázis, hexagonális vagy 

köbös 

AB3 CeNi3, YFe3 Hexagonális, PuNi3-alakú 

A2B7 Y2Ni7, Th2Fe7 Hexagonális, Ce2Ni7-alakú 

A6B23 Y6Fe23 Köbös, Th6Mn23-alakú 

AB TiFe, ZrNi Köbös, CsCl- vagy CrB-alakú 

A2B Mg2Ni, Ti2Ni Köbös, MoSi2- vagy Ti2Ni-alakú 

 

A biner fémes hidridekre jellemző a térfogategységre vetített nagy hidrogénsűrűség (115 kg·m
-3

 LaNi5-

ben), komplex hidridekben pedig a hidrogéntartalom még ezt is meghaladja (150 kg·m-3 Mg2FeH6 és 

Al(BH4)3), ugyanakkor a tömegegységre vetített hidrogénsűrűség kisebb, mint 3% (7.5. ábra). A fémes 

hidridek H/M aránya elérheti a 2-t, míg a legnagyobb arányban hidrogént felvevő komplex hidrid, a 

BaRe9 esetén ez az érték 4,5 [33]. Amikor a H/M>2 érvényesül, akkor a vegyületet összetartó kötés ionos 

vagy kovalens jellegű, tehát míg fémes hidridekben fémes kötés alakul ki, addig a komplex hidrideket 

ionos vagy kovalens kötés jellemzi. 

 
7.6. ábra Hidrogéntároló közegek tömeg- és térfogategységre vonatkoztatott hidrogénsűrűsége 

(megjegyzés: DOE: U.S. Department of Energy – az Egyesült Államok Energiaügyi Hivatala) 

Az abszorpciós tárolók első néhány feltöltés-kiürítési ciklusa általában hosszabb időt vesz igénybe, mint 

az azt követő ciklusok, és a kezdetben elérhető legnagyobb hidrogénsűrűség nem éri el az anyag telítési 

hidrogéntartalmát. Ennek oka, hogy a hidrogéntároló anyagokat a használatba vétel előtt a hidrogén szá-

mára hozzáférhetőbbé kell tenni. A folyamatot aktiválásnak nevezi az irodalom [34]. Módszerei a követ-

kezők lehetnek: 

 Az anyag felületét borító oxidréteg feltörése csiszolással [35],  

 F tartalmú marószerrel történő maratás, a felületi oxidréteg eltávolítása [35], 

 Hidrogén áteresztő oxidréteg kialakítása a felületen [36],  
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 Pd, Ni, Au, stb. réteg felvitele a felületre [35], vagy ezekkel történő ötvözés [37]. 

 Hidrogén atmoszférában (esetleg nagy nyomáson), vagy vákuumban végzett hőkezelés 

több órán át [38].  

Az aktiválási folyamat lehetséges mechanizmusaival, részfolyamataival kapcsolatban számos információ 

található az irodalomban [38]. Ezen elméletek eredményei az alábbi módon foglalhatók össze: 

7.3.1 Felületi kiválás és katalízis  

Genossar és Rudman [39] vetette fel egy olyan mechanizmus lehetőségét, amelyben a hidrogéntároló 

anyagok első hidrogénezése során az ötvözetet alkotó, az oxigénhez nagyobb affinitású fém elvonja a 

másik alkotótól az oxigént, és stabil oxidot képez. Így a másik alkotó a felületen kiválik, és katalizátor-

ként hat a hidrogén molekula disszociációjánál. Az így előálló atomos hidrogén már könnyen bejuthat az 

anyag belsejébe. 

7.3.2 Oxidréteg feltöredezése  

Pande és szerzőtársai [40] szerint elképzelhető, hogy a hidrogén a felületi oxidréteg feltöredezése után a 

keletkezett repedéseken keresztül képes gyorsan bejutni az oxidréteg alá, ezután az anyag belsejébe, illet-

ve vissza. A repedések létrejöttét azzal magyarázták, hogy a bejutó hidrogén hatására a tároló közeg kitá-

gul, térfogata az oxidrétegénél nagyobb mértékben növekszik - ez akkor érthető igazán, ha az oxid nem, 

vagy csak igen kis mértékben képes hidrogént oldani -, és mivel az oxid nem képes követni az alapanyag 

tágulását, felrepedezik. 

7.3.3 Hidrogén áteresztő oxidréteg kialakulása  

Schober és Westlake [37] ismerteti annak a lehetőségét, hogy az aktiválás során a felületi oxidréteg átala-

kul, és olyan oxiddá válik, amely képes a felületen megjelenő hidrogént az anyag belsejébe vezetni (TiO2, 

La2O3 stb.). 

7.3.4 Oxidréteg oldódása  

Szintén Schober [24] és Westlake [19] vetették fel, hogy a FeTi-bázisú abszorbenseknél, oxigénmentes 

körülmények között, az aktiválás során alkalmazott nagy hőmérsékleten az alapmátrix beoldja a felületi 

oxidréteget. 

Az oldott hidrogén a fémben atomosan illetve a környezettől függően pozitív és negatív ionként lehet 

jelen, vagy hidridet képez. A hidrogén "vegyérték állapota" a partner elektronegativitásától függ. Így al-

kálifémekben és alkáliföldfémekben a hidrogén jellemzően pozitív ionként viselkedik, az átmeneti fé-

mekkel fémes, a IV.-VII. főcsoport (C, N, O, F) elemeivel pedig kovalens kötésű hidrideket képez. A 

fémes hidridek a fémekre jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek: nagy hővezető képesség, elektromos 

vezetőképesség, nagy szilárdság, fémes fényű felület és néhány esetben elfogadható mechanikai tulajdon-

ságok [25]. Jellemző rájuk, hogy széles hidrogén-koncentráció tartományban homogén anyagként visel-

kednek. A legtöbb ilyen abszorbensben nagy H-tartalomnál elsőrendű fázisátalakulással megjelenik a 

hidrid fázis. Kis koncentráció esetén még csak oldott állapotban van jelen hidrogén. Ennek mennyisége a 

fémet körülvevő gáztér parciális hidrogén nyomásának növekedésével folyamatosan nő. Amikor az oldott 

hidrogén mennyisége elér egy, a hőmérséklettől is függő küszöbértéket, a fém-hidrogén szilárd oldatban 

megindul a hidrid kristályok képződése, ami elsőrendű fázisátalakulás. Mint minden elsőrendű fázisátala-

kulás, ez is csíraképződéssel járó folyamat. Új kristályszerkezet, új szimmetriaviszonyok alakulnak ki, 

állandó sztöchiometriával. Az új fázis kialakulása törésszerű változást okoz az entrópiában és a fajtérfo-

gatban, a nyomástól függetlenné válik a hidrogéntartalom. A hidrogén abszorpció és deszorpció nyomon 

követhető a nyomás- koncentráció-hőmérséklet (PCI, ahol P=Pressure, C=Composition, I=Isotherm) di-

agramon, ahol a hidridképződést az egyes görbék vízszintes szakaszai, az ún. platók jelzik (7.6. ábra). 

Ahogy a hőmérséklet emelkedik, úgy lesz ez a szakasz egyre rövidebb, majd el is tűnik. Ez annak a kö-

vetkezménye, hogy a hidrogén oldódása során nem válik ki önálló hidrid fázis.  
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7.7. ábra Balra: egy hipotetikus fémhidrid nyomás- koncentráció-hőmérséklet diagramja, jobbra: ugyanezen tároló 

van’t Hoff görbéje a PCI giagram egyensúlyi nyomásaiból és hőmérsékleteiből származtatva [12] 

A nyomás további növelése azt eredményezi, hogy a kialakult hidrid fázis, hasonlóan a kis koncentráci-

óknál kialakuló  szilárd oldathoz, további hidrogént visz oldatba, de az ehhez szükséges nyomás nagy-

ságrendekkel nagyobb, mint az abszorbens és a hidrogén között kialakuló szilárd oldat képződése során 

(7.6. ábra, balra). 

A PCI diagramból kiolvasható egyensúlyi nyomás és hőmérséklet adatokból a hidrid fázis képződésének 

entalpiája és entrópiája meghatározható a következő módon: 

Egy reakció szabadenergia-változását a  

G =H -TS, 

egyenlet írja le, ahol: 

G a szabadenergia-változás a reakció során, 

H az entalpiaváltozás a reakció során, 

T az abszolút hőmérséklet, 

S entrópia változás a reakció során. 

Ugyanakkor egy reakció egyensúlyi állandóját az alábbi egyenlet adja: 

G = -RTlnK, 

 

ahol 

G a szabadenergia-változás a reakció során, 

R az egyetemes gázállandó, 

T az abszolút hőmérséklet, 

 az egyensúlyi állandó. 

A fentebbi egyenletekből következik, hogy 

R

S

TR

H
K







ln

.  

Ez az egyenlet kifejezi, hogy az egyensúlyi állandó természetes alapú logaritmusa az abszolút hőmérsék-

let reciprokának függvényében egy egyenes, ahol is a görbe meredeksége a reakció standard entalpia mí-
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nusz egyszeresének (-dH) és az egyetemes gázállandónak a hányadosával egyenlő (-dH/R), míg a görbe 

metszete a függőleges tengellyel adja az entrópia változás és az egyetemes gázállandó hányadosának 

(dS/R) a nagyságát. 

Ideális gázt és ideális gáz/szilárd oldatot feltételezve a gáztér kémiai potenciálját a gáz parciális nyomása, 

míg a szilárd oldatban az oldott alkotó koncentrációja határozza meg [15]. 

A hidrogén szobahőmérsékleten más interstíciósan oldott atomokhoz képest 10-15 nagyságrenddel gyor-

sabban képes mozogni a fémekben (7.7. ábra). Ennek egyik oka a hidrogén diffúzió kis aktivációs energi-

ája, így kicsi a hidrogén által betöltött egyensúlyi helyzetek közötti ugrást akadályozó ún. potenciálgát.  

 
7.8. ábra A hidrogén és néhány könnyű elem diffúziója fémekben [26] 

 

 

7.4 Az amorf szerkezet hatása a hidrogénoldódásra 

 

Az amorf rendszereket tehát a kristályos rend teljes hiánya jellemzi. Ennek következtében a hidrogén 

atomok a különböző atomi és kémiai környezetű atomközi helyekre épülnek be, így a hidrogén diffúzió-

jának és kémiai potenciáljának koncentrációfüggése ezen atomközi helyek energiájának egy folytonos 

eloszlásával magyarázható. 

Egyes szerkezeti modellek alapján az amorf anyag véletlenszerű elrendeződésű, torzult tetraéderekből 

álló szerkezetnek tekinthető. A hidrogén a tetraéderek belsejében helyezkedik el azzal a megkötéssel, 

hogy egymással lapon illetve élen érintkező tetraéderek középpontjában nem lehet egyszerre hidrogén. 

Például Ni1-xZrx összetételű amorf anyagban a következő típusú tetraéderek lehetnek: Zr4, NiZr3, 

Ni2Zr2, Ni3Zr és Ni4 (általánosítva: ZrnNi4-n ahol n= 4, 3, 2, 1, 0). Az, hogy az egyes tetraéder típusokból 

az adott ötvözetben mennyi található, az összetételtől, vagyis az x értékétől függ.  

A fémben oldott hidrogén energiáját első sorban a lokális kémiai környezete határozza meg. 

Az amorf mátrixra jellemző véletlenszerűen torzult tetraéderek következtében a különböző típusú tetraé-

derekhez tartozó energia nem egy érték, hanem egy energiasáv, amelyen belül az egyes értékek statiszti-

kai eszközökkel jellemezhetők. 
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7.4.1 Hidrogén abszorpció-deszorpció amorf rendszerekben 

 

Kristályos anyagokban, amikor a hidrogén-abszorpció során elsőrendű fázisátalakulás történik, a gáztér-

ben lévő hidrogén kémiai potenciálja – parciális nyomása – állandó abban a koncentráció tartományban, 

ahol a szilárd oldat és a hidrid fázis egyidejűleg jelen van. Ezt a jelenséget a PCI görbéken a vízszintes 

szakasz írja le. Amorf rendszereknél felvett PCI görbéken a plató eltűnik (7.9. ábra) [27, 28]. Ennek oka a 

fázisátalakulás teljes hiánya, vagyis az amorf állapotra jellemző atomi rendezetlenség megmarad, mivel a 

kristályos anyagoknál megismert vegyületfázis képződéséről nem beszélhetünk.  

A feltöltés-kiürítési ciklusok során a kristályos anyagoknál kialakuló hiszterézis ugyanakkor megjelenik 

az amorf tárolóknál is, ami szokatlan, hiszen nincsen fázisszeparáció. Feltételezések szerint a jelenség 

mögött a hidrogén okozta felületi összetételváltozás az abszorpció-deszorpció kinetikájára gyakorolt ha-

tása húzódik meg, de nem zárják ki szerkezeti relaxáció lejátszódását sem. Mindenesetre a hiszterézis 

háttere még nem tisztázott [15]. 

 
7.9. ábra Hidrogén PCI görbéi amorf és kristályos Ni50Zr50-ben [29] 

 

 

A hidrogén az amorf fémekben és ötvözetekben is fajlagos térfogat növekedést okoz, aminek mértéke 

közel azonos a kristályos anyagoknál mért értékkel ( 33
109,2~ nm


 ). Mégis ezek a fémüvegek többszöri 

feltöltés-kiürítés során sem porladnak el. Ennek magyarázata lehet az, hogy az amorf rendszer fajtérfogat 

változása kisebb belső feszültséggel jár, mint a kristályos rendszerekre jellemző csíraképződés és növe-

kedés.  

7.4.2 A magnézium égése 

A magnézium alkatrészek alkalmazásának lehetősége mind a közlekedésben, mind más területen intenzív 

kutatások tárgyát képezi. A gyártás közbeni tűzveszélyesség megelőzésére nagy hangsúlyt fektettek, és 

fektetnek napjainkban is, de a felhasználáskori kockázatra már nem helyeznek nagy hangsúlyt. A gyakor-

lati (tűzoltósági) tapasztalatok azt mutatják, hogy egy esetleges gépjárműtűz során a járműbe épített, 

magnézium ötvözetből készült alkatrészek nagy kockázatot jelentenek. A veszélyesség mértékére, a fo-

lyamat lejátszódására, az ötvözet összetételének, és az alkatrész alakjának, valamint a gyulladási körül-

mények szerepére irodalmi adat nem található. Éppen ezért a jegyzet ezen fejezete a magnézium oxidáci-

ója és égése során felvetődő kérdéseket tárgyalja. 
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7.10. ábra Ellingham-diagram [41] 

Az Ellingham-diagram alapján (7.10. ábra) összehasonlíthatjuk két színfém oxidképződésével járó sza-

badenergia-változást egy adott hőmérsékleten. Ilyen összehasonlításban annak a fém oxidjának nagyobb 

a stabilitása az adott hőmérsékleten, amelynek ∆G-je negatívabb érték. Így pl. az Al vagy a Mg oxidjának 

stabilitása jóval nagyobb, mint a Cu vagy a Fe oxidjáé. Az ilyen nagy különbségek teszik lehetővé, hogy 

Fe vagy Cu olvadékok dezoxidálhatók az említett két fémmel. A diagramból levonható másik fontos kö-

vetkeztetés az, hogy a reakció egyensúlyi állandója oly módon tolódik el a hőmérséklettel, hogy nagyobb 

hőmérsékleten az oxigén azonos parciális nyomásának fenntartása mellett az adott fém oxidja elbomlik, 

vagy növelve a hőmérsékletet az oxigén nagyobb parciális nyomása szükséges ugyanannak az oxidnak a 

képződéséhez. Hangsúlyozni kell, hogy a reakcióegyensúly minden esetben egy adott összetételű oxid 

képződésére vonatkozik. Ha egy fém többféle oxidot is képez az oxigén parciális nyomásától függően, 

akkor arra más egyensúlyi állandó vonatkozik (pl. Fe esetén). Feltűnő a reakcióállandó eltérő hőmérsék-

letfüggése pl. a CO2, ill. a CO képződésére vonatkozóan. Az is látható, hogy a Mg esetében csak egyféle 

sztöchiometriájú oxid képződik. A többféle oxidösszetételt is képző oxidok esetén ezért célszerűen meg-

különböztetjük az oxidnak, mint kristályos vegyületfázisnak, a stabilitását magától a kémiai stabilitástól, 

amelynek az előzőek értelmében lényeges feltétele a környezetben fennálló oxigén parciális nyomása. 

Az is jól látszik, hogy a MgO reakciónak nagy a hajtóereje, az összes szerkezeti anyagként használt fém 

közül ennek a legnagyobb. Az égés során felszabaduló energia meglehetősen nagy. A Mg égéshője a leg-

nagyobb az összes szerkezeti alapanyag közül (25,2 MJ/kg). Ennek ellenére a tömbi Mg-ot nehéz meg-

gyújtani, mert jó a hővezető képessége. Akkor gyullad meg, ha teljes tömegében eléri a gyulladás hőmér-

sékletét, majd a begyulladás után a reakció nagyon gyorsan és irányíthatatlanul zajlik le. A nagy égéshő 

miatt a hőmérséklet hirtelen megugrik. A tömbi magnézium öngyulladásának hőmérséklete 473 °C [42]. 
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Az égés hőmérséklete akár a 2227°C-t is elérheti, ezért is kell különösen körültekintőnek lenni magnézi-

um égetésekor. A folyamatot befolyásolja továbbá a munkadarab felületének és tömegének viszonya. 

Porított, valamint vékony lemezkés formában könnyen gyullad a magnézium, nagyobb térfogatban a tel-

jes felületen szükséges vele hőt közölni ahhoz, hogy meggyulladjon. Ezt kísérleteink is igazolják.  A kí-

sérleti rész diagramjai azt mutatják, hogy minél nagyobb egy darab tömege - közel azonos felület mellett 

- annál több idő szükséges a gyulladáshoz.  

 
7.11. ábra Mg-O fázisdiagram [43] 

A magnézium égését a beoldódó oxigén elősegítheti. A Mg–O kétalkotós fázisdiagram (11. ábra) alapján 

az oxidképződésről az alábbi megállapítások tehetők: a rendszer szobahőmérsékleten szilárd Mg-t és 

MgO-t tartalmaz. A Mg megolvadása után a rendszer szintén kétfázisú, olvadék (L) és MgO tart egyen-

súlyt. A Mg–O rendszerben a szilárd Mg fázis gyakorlatilag nem old O-t, de a Mg megolvadásakor az 

oldódás megindul. Ezt mutatja a szaggatott vonal. 
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7.4.3 Az allotróp módosulat hatása a gázok oldódására és a diffuzió sebességére 

 

7.12. ábra. Nitrogén oldódása vasban [44]  7.13. ábra. Hidrogén oldódása vasban [45] 

 

Az égés folyamatát, kinetikáját vizsgálva azt is figyelembe kell vennünk, hogy a hőmérséklet függvényé-

ben hogyan változhat a magnézium oxigénoldó-képessége és az oxigén diffúziós sebessége. Attól még, 

hogy az oldható O mennyisége nem nagy a szilárd fázisban, egy nagyobb diffúziós sebesség segítheti az 

égés folyamatát. A következő kettő ábra ugyan nem magnéziumban és nem oxigén esetében, mint diffun-

dáló elem, ábrázolja a fent említett két fizikai tulajdonságot, de feltételezhetően hasonló lefutása lehet a 

hőmérséklet függvényében a magnézium–oxigén párosításnak is. 

A 7.12. és a 7.13. ábra a nitrogén és a hidrogén oldható mennyiségét ábrázolja vasban a hőmérséklet 

függvényében. Mindkét ábrán jól látható, hogy olvadék állapotban (1535°C felett) mind a nitrogén, mind 

a hidrogén oldható mennyisége ugrásszerűen megnő. Noha mindkettő ábra az oldható mennyiséget mu-

tatja, hasonló ugrás megjelenhet a diffúziósebességben is. Ezek alapján feltételezhető, hogy a magnézi-

umötvözet megolvadásával a környezeti oxigén diffúziója és oldható mennyisége is ugrásszerűen megnö-

vekszik. Ezt a Mg–O egyensúlyi fázisdiagram is valószínűsíti, hiszen az olvadt Mg-fázist határoló szag-

gatott vonal jelzi, hogy a Mg-ban oldott O mennyisége a hőmérséklet függvényében növekszik (7.11. 

ábra). Az oxigén diffúziójának hirtelen növekedése megváltoztathatja az égés körülményeit, és legfőképp 

annak sebességét. 

 

7.4.4 A magnézium égésének termodinamikai és kinetikai háttere 

Az égési folyamat kémiai reakció, amelynek termodinamikai és kinetikai feltételei vannak. Mint önként 

végbemenő folyamatnak a termodinamikai feltételét a szabadenergia-változás nagysága (abszolút értéke), 

és annak előjele határozza meg. A termodinamika szerint ugyancsak a szabadenergia-változással jelle-

mezhető az egyensúly állapota is (∆G=0). Az egyensúly dinamikus, vagyis a reakció (2Mg+O2=2MgO) 

mindkét irányban azonos sebességgel zajlik le. Koncentrációkkal, ill. a komponensek kémiai potenciáljá-

nak jelölésével az egyensúly feltétele:[41] 

 
 KlnTRrG

ii  

ahol: 
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K: a folyamat egyensúlyi állandója, 

ri a komponensek koncentrációja, 

µi a kémiai potenciáljuk, 

R az egyetemes gázállandó. 

Maga a reakcióállandó (K) a hőmérséklettől is függ izobár körülmények között az alábbi egyenlet sze-

rint: 

.konst
RT

H
Kln 






 

ahol: 

H a reakcióval járó entalpiaváltozás 

T az abszolút hőmérséklet. 

A reakció egyensúlyi állandója a nyomástól is függ a 

RT

V

dP

Klnd 




 

egyenlet szerint, ahol: 

∆V: a reakcióval járó térfogatváltozás. 

Ez utóbbi összefüggésnek jelentős szerepe csak olyan homogén, gázfázisú reakcióknál van, ahol jelentős 

mólszámváltozásról beszélhetünk. Minthogy a reakcióban, mint kémiai folyamat termodinamikai leírásá-

ban, az egymásra ható és keletkező anyagok koncentrációi és kémiai potenciáljai szerepelnek, kimutatha-

tó, hogy a koncentrációk gáz fázisban jó közelítéssel a gáz fázis komponenseinek parciális nyomásával 

helyettesíthetők. Ezért az oxidációs reakció koncentráció-függésének feltételét az oxigén parciális nyo-

másával is megadhatjuk. Figyelembe véve az oxidációs reakció egyensúlyi állandójának hőmérsékletfüg-

gését (izobár körülmények között) az ún. Ellingham-diagramokhoz jutunk, amelyek a 2Mg+O2=2MgO 

egyenlet szerint tehát az oxidációs reakció egyensúlyi állandójának változását jelentik egy-egy tiszta fém 

esetére. 
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8. Öntészeti technológiák 

 

Az öntészet egy 6000 éves múltra visszatekintő eljárás [1], amelynek során a folyékony, alaktalan 

alapanyag felveszi a kiöntéshez használt formaüreg alakját. Ez az úgynevezett alakadás. Az öntés főként 

bonyolult alkatrészek esetében gazdaságos technológia (pl. motorblokk), amely jól automatizálható, nagy 

pontosságú, költségtakarékos gyártási eljárás [2]. A fennmaradt legősibb, Kr.e. 3200-ból származó önt-

vény egy rézből készült béka (8.1 ábra). Megtalálási helye Mezopotámia. [1]  

 
8.1. ábra Rézből öntött békaszobor Kr.e. 3200-ból 

Az öntvények legyártásához egy erre alkalmas forma szükséges, ami nemcsak a kész munkadarab-

nak megfelelő üreget, azaz formaüreget foglalja magában, hanem a beömlő rendszert, a túlfolyókat, a 

hűtő, fűtő egységeket valamint a kilevegőző csatornákat is [2]. Napjainkban számos öntészeti technológia 

ismert, amelyek csoportosíthatók a forma anyaga, a forma készítése és a formatöltés során az olvadékra 

ható nyomás szerint (8.2 ábra). Az úgynevezett elvesző formákat homok, héj stb. technológiák esetében, 

kis darabszámoknál alkalmazzák, míg a tartós formákat gravitációs és nyomásos öntéshez használják, 

nagy darabszámoknál. Elvesző formás eljárásoknál minden egyes öntéshez új forma szükséges, amiket az 

úgynevezett mesterminták segítségével készítenek el. [1]  

 

 
8.2. ábra. Öntészeti technológiák felosztása 
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Az öntött termékeknél a funkcionalitás és az esztétikusság minden más megmunkáláshoz képest 

jobban összekapcsolható, amennyiben a technológia korlátai, mint például az irányított megszilárdulás, 

vagy a legkisebb önthető falvastagság ismertek. Az egyes fémek, ötvözetek önthetősége eltérő, így meg-

különböztetünk jól és nehezen önthető anyagokat. Ez utóbbi csoportba sorolandók a színfémek, ahol az 

oldott gázok, valamint a formaanyag, illetve a környezet között lejátszódó reakciók jelentősen megnehe-

zítik az öntést. [2] 

Az öntvények mechanikai és egyéb fizikai tulajdonságai eltérnek, eltérhetnek a más technológiával (pl. 

kovácsolás, hengerlés), de azonos alapanyagból gyártott munkadarabok tulajdonságaitól. [2] 

 

8.1 Elvesző formák 

 

Az úgynevezett elvesző formás öntések során a formaüreg elkészítéséhez modell vagy sablon szükséges. 

Ezek a formák egyszer, esetenként néhányszor használhatók. A különböző elvesző formás öntészeti eljá-

rásokat a 8.3 ábra foglalja össze. 

 

8.3. ábra. Elvesző formás öntészeti eljárások 

8.1.1 Homokformázás 

A homokformázás a legrégibb, de jelenleg is használt öntészeti eljárás. Ezzel a technológiával ön-

tik a kis sorozatszámú színesfém- és vasöntvények döntő többségét. A technológiának több változata lé-

tezik, amelyek közötti lényegi eltérés a homok megkötésében van.  

A homok formázása (megkötése) történhet: 

 nyers formázással (szárított homok - vízüveg keveréke) 

 novanolos formázás (szárított homok - novanol keveréke) 

 furángyantás formázással (szárított homok - furán gyanta - katalizátor keveréke) 

 cold - box eljárással (szárított homok - műgyanta - katalizátor keveréke) 

 

A formázás kis darabszámok esetében kézi, míg nagyobb darabszámoknál (100 db) gépi úton történik. 

[3] 

A forma elkészítéséhez a kötőanyaggal összekevert nedves homokot – úgynevezett formaszekrényben – a 

fémből vagy fából készült minta köré döngölve tömörítik. A fomaszekrényből kivett formafeleket, szük-

ség szerint a magokkal együtt összeszerelik, majd ezt követően a megolvadt fémet a formaüregbe öntik. 

[1] 
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8.4. ábra. A homokforma főbb elnevezései 

 

 
8.5. ábra. Öntési folyamat homokformába [4] 

 

 
8.6. ábra. Nyitott homokforma öntés után, benne az öntvénnyel [5] 
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8.7. ábra. Alumíniumötvözetből, homokformába öntött budapesti utcatábla [6] 

 

8.2 Precíziós öntés 

Az előzetesen fémből, gumiból esetleg fából legyártott mesterformákba viaszból mintákat önte-

nek. Munkadarabtól függően, a megkeményedett viaszmintákat bokrosítják, azaz egy csokorba, közös 

beömlőrendszerre fűzik fel. Ezt követően a csokrot kerámiaemulzióba mártják és megszárítják (8.8 ábra) 

A kívánt rétegvastagág (3-12 mm) eléréséig ismétlődik ez a folyamatot, azonban a legkülső réteg már egy 

durvaszemcsés formázóanyag. Öntés előtt a viaszt kiolvasztják és a kérget kiégetik, majd a kihűlt 

fomákat homokba ágyazzák. [7] A technológia főbb lépéseit a 8.10 ábra szemlélteti. 

 

                            
8.8. ábra. Közös beömlőrendszerre felfűzött viaszminták (bal), kiszárított kerámia héjforma (jobb) [8] 
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8.9. ábra. Öntés pillanata kerámia héjformába [9] 

 

 
8.10. ábra. A precíziós öntés főbb lépései [10] 

 

A bonyolult alkatrészek legyártását is lehetővé tévő technológia nagy tervezői szabadságot bizto-

sít. A gyártott munkadarabok felületi minősége és méretpontossága nagyon jó [7], kis termékek esetében 

a hossztűrés 0,5% [11], ami az öntvények utólagos megmunkálás nélküli beépítését teszi lehetővé (net 

shape casting technology). Önthető tömeg néhány grammtól egészen 35 kg-ig lehetséges, de az öntvé-

nyek tömege jellemzően 200 g és 8 kg közötti. A legkisebb falvastagság 1 mm, azonban bizonyos korlá-

tok között, egyes ötvözetek esetében 0,5 mm is kiönthető [11]. Számos ötvözet öntésére alkalmas a precí-

ziós öntés, mint például alumínium, magnézium, cink, sárgaréz, bronz, rozsdamentes acél, szénacélok, 

öntöttvas, ólom, ón stb. [12], [13]. 

A technológia fő hátránya az időigényes előkészületen túlmenően a magas szerszámozási és beruházási 

költség. 



8. ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK  219 

 Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME www.tankonyvtar.hu 

Ezzel az eljárással öntött termékek például a turbinalapátok (8.11 ábra), kéziszerszámok, csőszerelvények 

és azok tömítései, ékszerek stb. 

 
8.11. ábra. Precíziós öntéssel készült rozsdamentes acél turbinalapát 

 

8.3 Tartós formák 

Ebbe a technológiai csoportba tartoznak azok a fémöntészeti eljárások, amelyeknél többször hasz-

nálható, általában fémből készült formát, kokillát, alkalmaznak. A legelterjedtebb a gravitációs öntés, 

azonban a gáznyomásos vagy vákuumos eljárások, a kis- és nagynyomású technológiák, valamint a 

centrifugálöntés is ide sorolandók (8.12 ábra). Tartós formába a leggyakrabban a következő fémeket, öt-

vözeteket öntik: alumínium, magnézium, réz, ón, cink, ólom és vas. Jellemzően a felsorolt eljárások va-

lamelyikével készülnek például gépházak, fogaskerekek, tárcsák stb. [14] [15] 

 

8.12. ábra. Kokillaöntés egyes fajtái 

 

8.4 A kokilla 

A kokilla legalább két félből álló egység. Tipikusan szürkeöntvényből készül, mivel ennek a ter-

mikus kifáradással szembeni ellenálló képessége és gyártási költsége kedvező. Azonban más alapanyag-

ok mint pl. acél, bronz és grafit is használatosak, ugyanis ezek eróziós ellenállása és termikus kifáradása 

jó vagy jobb, mint az említett szürkeöntvényé, azonban megmukálási és / vagy alapanyagköltségük ma-

gasabb.  
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Az öntvények mechanikai tulajdonságai szoros összefüggésben állnak az öntvény tömörségével. Ezért 

öntés során a kokillában lévő levegőt maradéktalanul el kell vezetni, mert ellenkező esetben az öntvény 

gázporozitása megnő, ami a mechnikai tulajdonságok romlását eredményezi. A kilevegőzést általában a 

nem tökéletesen záródó formafelekkel oldják meg, azonban ha ez nem elégséges, akkor külön kilevegő-

zők kialakítása szükséges. A zsugorodási üregeket tápfejek kialakításával csökkentik. [15], [16] 

 

8.4.1 Kokillaöntés előnyei és hátrányai 

A többször használható kokilla, a jó felületi minőség és méretpontosság jelenti a legnagyobb elő-

nyöket. A jellemző lineáris tűrése 2 %, míg az elérhető felületi érdesség 2,5 – 7,5 μm. A megkövetelt 

kúposság 2-3 . A kiönthető legkisebb falvastagság 3 mm, a jellemző pedig 3-50 mm közötti. Az öntvé-

nyek tömege nagyságrendileg a 100 g – 75 kg tartományban található. Az öntvény szövetszerkezete a 

homokba öntötthöz képest finomabb, hiszen a fém kokilla nagyobb hűtési sebességet biztosít. Az irányí-

tott megszilárdulás lehetővé teszi a homogén öntvények gyártását. Ezt a kokillafal változó vastagságával, 

vagy pedig az egyes kokillaszegmensek fűtésével / hűtésével érik el. Visszahúzható fémmagokkal alá-

metszett alkatrészek is önthetők. [15] 

A technológia hátrányai közé sorolható a nagy szerszámköltség. Emiatt kis szériak esetében a 

gyártás gazdaságtalan. Optimális szerszámélettartam csak alacsony olvadáspontú fémek öntése során 

érhető el, ellenkező esetben gyors szerszámkopás várható. Ha acélok, öntöttvasak vagy rézötvözetek 

gyártásához kokillát használnak, a formaélettartam igen rövid. Alacsonyabb olvadáspontú fémek esetében 

(pl. Al), az élettartam nagyságrendileg nagyobb, mint a magas olvadáspontú fémeknél. Ez az érték 10000 

és 120000 öntési ciklus közötti, de erősen függ az öntési hőmérséklettől, azaz a forma termikus kifáradás-

tól és az eróziójától. Az öntési hőmérséklet függ az öntendő fémtől, valamint a munkadarab bonyolultsá-

gától. A magas öntési hőmérséklet hatására a zsugorodási üregek keletkezési valószínűsége megnő, és 

hosszabb ciklusidőt eredményez. Amennyiben a szerszámhőmérséklet alacsony, elégtelen lehet a forma-

kitöltés, míg a magas hőmérséklet megnöveli a ciklusidőt és a kokilla erózióját segíti elő. Egy adott ko-

killa falvastagságának ugrásszerű változása szintén rövidíti a szerszámélettartamot. [15] 

 

8.5 Gravitációs öntés 

Gravitációs öntésnél 150-200 °C-ra előmelegített kokillával kezdik meg az öntést, annak érdeké-

ben, hogy a fém folyását megkönnyítsék és csökkentsék a kokilla termikus károsodását. A formaüreget 

úgynevezett formaleválasztó anyaggal kezelik, ami megakadályozza az öntvény betapadását és megnöve-

li a forma élettartamát. Az öntvény üregeibe homokból vagy fémből készült magokat helyeznek, majd 

zárt kokillába beleöntik az olvadt fémet. A megszilárdulás után a kokillát kinyitják és az öntvényt kive-

szik, hogy a melegrepedést megakadályozzák. Leszámítva az előmelegítést az öntési ciklus az imént is-

mertetett folyamatokból épül fel. Ez a technológia gyakran nagy sorozatszámok esetén alkalmazott, ezért 

az egyes gyártási folyamatokat automatizálni is szokták.[2] [15][16] 

A fémet a legalacsonyabb tapasztalati hőmérsékleten öntik a kokillába, ezzel is csökkentve a re-

pedések és a zsugorodási üregek kialakulásának az esélyét. A kiöntési hőmérséklet nagyban összetétel- és 

munkadarabfüggő [16]. Az öntvény kilökését megkönnyítendő, ú.n. mechanikus kilökőket is alkalmaz-

nak, ha a formaleválasztó nem lenne elegendő az öntvény kivételéhez.  

 



8. ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK  221 

 Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME www.tankonyvtar.hu 

 
8.13. ábra. Gravitációs öntéssel gyártott, majd megmunkált alumínium öntvény [6] 

 

8.6 Kisnyomású kokillaöntés 

Kisnyomású kokillaöntésnél általában 0,02 MPa – 0,1 MPa (0,2 – 1 bar) nyomású gázzal nyomják 

az olvadékot a formaüregbe. A nyomás az olvadék tetejére hat, aminek következtében a megolvadt fém 

egy hőálló csatornán keresztül megtölti a formaüreget. Mivel az öntőcső, azaz a fémfelvezető cső az ön-

tőüst aljáig ér, ezért az adagolt fém tisztasága nagy. Tápfej / túlfolyó kialakítása nem szükséges, hiszen az 

alkalmazott nyomás csökkenti a zsugorodási üregek kialakulásának kockázatát. A fémkihozatal 85% kö-

rüli, hiszen nincs szükség túlfolyókra, tápfejekre és az öntőcsőben lévő fém is visszafolyik az üstbe. [15] 

Az eljárás sematikus vázlatát a (8.14 ábra) szemlélteti. 

 
8.14. ábra. Kisnyomású kokillaöntés sematikus vázlata 

 

Ezt a technológiát többségében alumínium- és magnéziumötvözetek öntésére használják, de előfordul 

néhány réz ötvözetnél is. Előnye, hogy az állandó nyomás következtében a formatöltésnél igen csekély a 

turbulens áramlás, ami csökkenti az öntvény gázporozitását és a salak bejutását. A mechanikai tulajdon-



222  JÁRMŰANYAGOK 

www.tankonyvtar.hu  Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME 

ságai ezeknek az öntvényeknek általában 5 %-kal jobbak, mint a gravitációs öntvényeké. A technológia 

hátránya a gravitációs öntéshez képest a hosszabb ciklusidő.  

 

 
8.15. ábra. Kisnyomású kokillaöntéssel gyártott alumínium termékek [17] 

 

8.7 Nyomásos öntés 

A hagyományos nyomásos öntés egy kész formára öntési technológia, amely során a megolvadt 

fémet nagy nyomással a formaüregbe préselik (lövik). Ez egy sokoldalú, széles körben elterjedt öntési 

technológia, ahol az öntvény tömege néhány grammtól egészen a kb. 25 kg-os tartományig terjedhet. 

Megjegyzendő azonban, hogy a nagy felületű darabok gyártásához ez az eljárás nem kedvező [18]. Az 

öntvényekről elmondható, hogy jó méretpontosságúak és felületi minőségük is kiváló. Az ipari gyakor-

latban számos ötvözetet öntenek ezzel a technológiával, mint páldául alumínium, cink, réz, magnézium, 

ón, ólom. A technológia csak nagy sorozatszámok esetében használható gazdaságosan. 

A fém formaüregbe juttatása alapján két fő csoportra bontható a nyomásos öntési eljárás: a meleg- és a 

hidegkamrás kialakítás.  

 

8.7.1 Melegkamrás eljárás 

Melegkamrás gépeknél az öntőkamra állandóan a folyékony fémfürdőbe merül, a hőntartó ke-

mence az öntőgép része [19]. A berendezés vázlatát a (8.16 ábra) szemlélteti. Mivel a megolvadt fém útja 

a formaüregig igen rövid, ezért a gyártási ciklusidő szintén rövid. Néhány grammos termékek esetében 

akár pár másodperc is lehet, míg nagyobb, egy-két kg-os öntvényeknél 30 másodperc. A formaüreg tölté-

si ideje 5 és 40 ms közötti. Ezzel az eljárással alacsony olvadáspontú fémeket és azok ötvözeteit öntik, 

mint például ólom vagy cink. A magasabb olvadáspontú fémek a beömlőrendszert hamar tönkreteszik, 

ezért használatuk kerülendő [18]. 
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8.16. ábra. A melegkamrás nyomásos öntőgép kialakítása [18] 

 
8.17. ábra. Egy J231E típusú 400 t melegkamrás öntőgép 

 

8.7.2 Hidegkamrás eljárás 

A hidegkamrás nyomásos öntés jellemzője, hogy a folyékony fémet az öntőgépen kívül lévő hőntartó 

kemencében tárolják. Az öntőberendezések csak az öntési folyamat alatt, érintkeznek a folyékony fémmel 

[19]. Minden egyes ciklus során a megolvadt fémet a hőntartó kemencéből az öntőkamrába adagolják 

(8.18 ábra). Az egyes ciklusok között a formaüregre, a beömlőcsatornákra és egyes esetekben az öntő-

kamrára olajos alapú kenőanyagot porlasztanak, ezzel megelőzve az adhéziót a megszilárdult ötnvény és 

a gépalkatrészek között [18].  

Az öntési ciklus az olvadt fém öntőkamrába juttatásával kezdődik, amikor a kamrát részlegesen megtöl-

tik. Ezután az öntődugattyú lassan előremozdul (1. fázis), egészen addig, amíg az olvadt fém el nem éri a 

megvágásokat. A formatöltés (2. fázis) során a megolvadt fémet a formaüregbe nagy sebességgel prése-
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lik. Amikor a kitöltés közel 100%-os, következik az utánnyomás fázisa (3. fázis). A megszilárdulást kö-

vetően a formafeleket kinyitják és a kész öntvényt eltávolítják.  

Az eljárás elsősorban alumíniumötvözetek öntésére alkalmas, de rézötvözetek és bizonyos esetekben 

magnézium ötvözetek öntésére is használják.  

 
8.18. ábra. A hidegkamrás nyomásos öntőgép kialakítása [18] 

 

 
8.19. ábra. 800 t hidegkamrás nyomásos öntőgép 
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8.7.3 A nyomásos öntés előnye 

Az öntött munkadarabok sima felületűek és méretpontosságuk 0,1 mm. A legkisebb kiönthető fal-

vastagság összetételfüggő, de nagyságrendileg 1 mm. Az ezzel a technológiával gyártott termékek esetén 

az utólagos megmunkálás bizonyos esetekben elkerülhető. A nyomásos öntés ciklusideje igen rövid, ezál-

tal nagysorozatok gyártásakor gazdaságos. Az öntött termék szakítószilárdsága nagyobb, mint pl. a gravi-

tációs öntéssel előállított daraboké. 

 

8.7.4 Nyomásos öntés hátrányai 

A porozitás gyakran jelentkező probléma a nyomásos öntvényeknél, mivel az utánnyomási fázis-

ban a nyomás már nem tud felépülni, ezáltal a formában bennrekedt gázbuborékok nem préselődnek ösz-

sze. Az öntendő termék miniumum és maximum térfogata nagyságrendileg 10 és 4000 cm3 közé kell, 

hogy essen. A technológia csak nagy szériaszám esetén gazdaságos, mivel a forma megmunkálási költsé-

ge igen tetemes. 

 

8.7.5 Vákuumos nyomásos öntés 

A porozitás csökkentése érdekében használt technológia a vákuumos (nyomásos) öntés. Vákuu-

mos öntés során a formaüregből és az öntőkamrából közvetlenül a formatöltés előtt kiszívják a levegőt, 

ezzel gazdaságosabbá tehető a hagyományos nyomásos öntési technológia, hiszen így az öntvények mi-

nősége javítható. 

A nyomásos öntésen túlmenően, számos más eljárásnál is alkalmaznak vákuumot.  

 

8.8 Vákuumöntés 

A vákuumos állandó formába történő öntés megtartja az összes előnyét az alacsony nyomású ko-

killaöntésnek, sőt még az oldott gázok arányát is minimalizálja, ezáltal a fém tisztasága még jobb lesz. A 

folyamat alkalmas vékony falú, kiváló felületi minőségű öntvények gyártására. Az öntvények mechanikai 

tulajdonságai 10-15 %-kal jobbak, mint a gravitációs eljárással öntött öntvényeké. 

Mivel a vákuumozás közvetlenül a formatöltés előtt történik, ezért a formaüreg mérete korlátozott, azaz 

az öntvény súlyhatára 0,2 – 5 kg. 

 

8.9 Centrifugálöntés 

Jellemzően forgástestek gyártásához használt eljárás, amelyet pörgető öntésnek is neveznek. Ma-

ximálisan 3 m-es átmérőjű, 15 m hosszúságú és változatos falvastagságú (2,5 mm-125 mm) öntvények 

gyártására alkalmas technológia [11]. Jó minőségű, nagy tömörségű öntvények gyárthatók így, főként 

öntöttvasból, rozsdamentes acélból, alumínium, réz és nikkel ötvözetekből.  

A megolvadt fémet a függőleges (8.20 ábra) vagy vízszintes (8.21 ábra) tengely körül forgó mintába ön-

tik, ahol az, az ott ébredő centrifugális erő hatására a formaüreget kitölti. A dermedés is forgatás, azaz 

erőhatás közben történik. Az öntvényben az egyes elemek térbeli elhelyezkedése nem állandó. A nehe-

zebb elemek, vegyületek a centrifugális erő következtében a kokilla fala mentén, míg a könnyebbek az 

öntvény közepe felé dúsulnak fel. A forgási sebesség 300 és 3000 1/perc között változik. A technológia 

egyik különlegessége, hogy egyazon öntési folyamat során két különböző fém egymás utáni öntése is 

lehetséges. 
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8.20. ábra. A vízszintes tengelyű centrifugális öntőgép kialakítása [20] 

 

3 2
1

4

 
8.21. ábra. A függőleges tengelyű centrifugálöntés elvi vázlata. 1. öntőforma, 2. olvadéktartó tégely,  

3. ellensúlyok, 4. villanymotor[21] 

 

8.10 Egyéb tartós formás eljárások  

 

8.10.1 Kiszorításos kokillaöntés (sqeeze casting) 

Az általában vízszintesen elhelyezett, két félből álló kokilla alsó, nyitott felébe beleöntik a megol-

vadt fémet, majd a teljes megszilárdulást megelőzően, nagy nyomással rázárják a felső felet. Ekkor a már 

megszilárdulásnak indult, de még folyékony fém kitölti a formaüreget (8.22 ábra). A nyomás következté-

ben a dermedésnek indult szövetszerkezet összetörik, és egy finomszemcsés szerkezet alakul ki. A tech-

nológia előnye, hogy az alkalmazott kokilla kialakítása igen egyszerű, külön beömlőrendszert nem igé-

nyel, ami a megmunkálási költséget nagymértékben csökkenti. Az eljárás termelékenysége nagy, fő al-

kalmazási területe az autóipar, ahol például keréktárcsákat öntenek ezzel a módszerrel. Ez az eljárás 

egyesíti az öntészet és a kovácsolás nyújtotta előnyöket. 
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8.22. ábra. A kiszorításos öntés elvi vázlata[22] 

8.10.2 Kifröccsentéses öntés 

Ezt az eljárást, a XIX. század végén a játékiparban fejlesztették ki, azzal céllal, hogy üreges, 

könnyű és alapanyagtakarékos testeket gyártsanak.  

Az öntés menete a következő: A tartós formába öntött fémet addig hagyják hűlni, amíg a forma felületén 

a kívánt rétegvastagságú szilárd kéreg ki nem alakul. Ekkor a maradék olvadékot kiöntik. Az eljárással jó 

felületi minőség és részletesség érhető el, de az öntvény falvastagsága eltérő. Ezzel a technológiával fő-

ként dísztárgyakat és játékokat gyártanak. Az élelmiszeriparban az üreges csokoládáfigurák hasonlóan 

készülnek. 

A 8.1 táblázat összehasonlítja az eddig tárgyalt főbb öntési eljárások különböző tulajdonságait. 
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8.23. ábra. Az öntési nyomás és a megvágási fémsebesség összehasonlítása az egyes  

kokillaöntési eljárások esetében, feltüntetve a szilárdsági tulajdonságok alakulását 

 

 

8.11 Különleges öntészeti eljárások 

 

8.11.1 Félszilárd fémalakítás  

Félszilárd öntési technológia során a részben folyékony és a részben már megszilárdult fém keve-

rékét juttatják (lövik/préselik) a formaüregbe. Az eredeti félszilárd technológia több mint 30 éves múltra 

tekint vissza, azonban először csak az 1990-as évek közepétől kezdett széles körben elterjedni. A techno-

lógiát a Massachusetts Institute of Technology fejlesztette ki a melegrepedések kutatása során. A kutatók 

észrevették, hogy a részben megszilárdult fém tixotróp tulajdonságú (nyírófeszültség hatására lecsökken 

a viszkozitás, amit később visszanyer), és nyomás hatására alakíthatóvá válik (8.24 ábra). A félszilárd 

fém viselkedésével számos új eljárást fejlesztettek ki, amelyekkel utólagos megmunkálást nem igénylő 

termékek gyárthatók. [18] 

A félszilárd fémmegmunkálás számos fémötvözet esetében használható. Ilyenek például az alumínium, a 

magnézium, a cink, a titán, a réz és egyéb fémes ötvözetek. A leggyakrabban olyan ötvözeteknél alkal-

mazzák, amelyeknek nagy a megszilárdulási hőmérséklettartományuk, mint pl. a nyomásos öntéshez is 

szériában használt alumínium és magnézium ötvözetek. A félszilárd állapotú fém könnyedén megmun-

kálható, amint a mellékelt ábra is mutatja (8.25 ábra). [18] 
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8.24. ábra. A viszkozitás változása a nyírószilárdság függvényében [23] 

 

 
8.25. ábra. A félszilárd állapotú alumínium késsel vágható [18] 

 

A félszilárd öntés előnyei és hátrányai 

Előnyök: 

 bonyolult öntvények készíthetők, amik utólagos megmunkálást nem igényelnek, 

 az öntvények mentesek az üregektől, 

 kiváló mechanikai tulajdonságúak, 

 az alkatrészek tűrése kicsi, 

 az öntvény hőkezelhető (T4/T5/T6) 

Hátrányok: 

 az alapanyag beszerzési költsége, a kevés gyártó miatt költséges, 

 a fejlesztési költségek magasak, 

 az öntvények összetettsége elmarad a nyomásos termékekétől, 

 a kiönthető legkisebb falvastagság nagyobb, mint a hagyományos nyomásos öntésnél. 
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8.11.2 Tixo öntés 

A tixo öntés félszilárd megmunkálási technológia. Szokásos aránya a szilárd és a folyékony fázisok ará-

nyának 40 és 60 % közötti. Az öntéshez előre öntött nem dendrites (tehát lassan hűlt) szerkezetű bukákat 

használnak, amiket indukciós úton hevítenek félszilárd állapotba. Az eljáráshoz hagyományos hidegkam-

rás öntőgépet alkalmaznak, de a technológia igényei szerint a belövőegységet átalakítják azért, mert a tixo 

technológiánál az öntési sebesség jóval kisebb, míg a töltési- és az utánnyomás jóval nagyobb a hideg-

kamrás nyomásos öntéshez viszonyítva.  

 

A tixo öntésnek számos másik elnevezése, fajtása is ismert. Leggyakrabban a félszilárd fém öntést (Semi-

Solid Metal Molding SSM) használják. Speciális változatai az eljárásnak még a rheo öntés, az új rheo 

öntés, félfolyékony öntés (semi-Liquid Metal Molding SSL) squeeze öntés stb. [24] 

 

A tixo öntés egyesíti a nyomásos öntés, a süllyesztékes kovácsolás és a kokillaöntés kedvező tulajdonsá-

gait. Így a nagy termelékenység, a jó méretpontosság, az összetett öntvények önthetősége, valamint a jó 

és egységes mechanikai tulajdonság, ami a más öntési eljárással készült öntvények esetében nem jellem-

ző. Az öntési hőmérséklet a nyomásos öntéshez viszonyítva alacsonyabb, aminek a következményei: 

 készmérethez közeli gyártás, (near net shape), a forgácsolási hányad 35-40%-ról 10-12%-

ra csökken, mivel a megszilárdulási zsugorodás csökken [25]. 

 nagyobb gyárthatóság (csökkenő ciklusidő, a rövidebb megszilárdulási, dermedési idő mi-

att) akár 25%-kal[26] 

 hosszabb formaélettartam (a termikus igénybevétel akár 50 %-kal is csökkenthet)[26] 

 zsugorodási üregek mennyiségének csökkenése az alacsonyabb megszilárdulási zsugoro-

dás miatt,gázzárványok mennyiségének csökkenése, ami lamináris formatöltés következ-

ménye. 

 nagy statikus és dinamikus szilárdág valamint szívósság 

 hegeszthetőség, hőkezelhetőség 

 nagy nyomástömörség 

 

További lényeges előnyök: 

Nagyobb öntvénykomplexitás, vékonyfalú öntvények esetében is, beleértve a nagyobb falvastagság-

változásokat is; az alakítható csoportba tartozó, tehát nem az önthető ötvözetek is megmunkálhatók súly-

csökkentés lehetséges, a jó mechanikai tulajdonságok, illetve az önthető vékony falvastagságok miatt; 

akár 30%-kal csökkenthető alapanyagfelhasználás. [26] 

A következő hátrányok miatt nem tudott a tixo öntés széles körben elterjedni: 

 nagy alapanyagköltség 

 csak bizonyos ötvözetek önthetők, 

 a technológia nagy körültekintést igényel, emiatt igen érzékeny, 

 speciális hulladékkezelést igényel, 

 a melegítőkemence nagy kölcsége, 

 a vékonyfalú nagy felületű darabok (karosszéria elemek) korlátozott gyárthatósága [27]. 

 

A tixo öntéssel elérhető mechanikai tulajdonságokat a 8.2 táblázat tartalmazza. 
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8.2. táblázat. tixo öntéssel gyártott Al alkatrészek mechanikai tulajdonságai [24] 

Ötvözet A hőkezelés jele Folyáshatár 
(MPa) 

Szakítószilárdság 
(MPa) 

Szakadási nyúlás 
(%) 

AlSi7Mg0,3 F 130-190 230-290 12-14 

AlSi7Mg0,3 T5 170 260 10 

AlSi7Mg0,3 T6 200-235 260-300 9-12 

AlSi7Mg0,6 T5 180-210 250-275 6-7 

AlSi7Mg0,6 T6 240-290 320-360 8-10 

Lényegében minden műszaki gyakorlatban használt fém tixo állapotba hozható, azonban az ipari érdek-

lődés elsősorban az AlSi7Mg-ötvözetekre (AlSi7Mg0,3 és AlSi7Mg0,6) öszpontosít. További alumíni-

umötvözetek kísérleti kipróbálása jelenleg zajlik: 

 AlSi6Cu3Mg [28],[29], [30] 

 AlSi17Cu4Mg [[29], [31] 

 AlSi18CuNiMg; AlMg5Si2Mn; AlMg3,5Si1,4Mn [29], [32] 

A magnéziumötvözetek közül a MgAl9Zn1-t [33] már sikeresen kipróbálták, és további ötvözetek kipró-

bálása jelenleg zajlik MgAl6Mn, MgAl5Mn[34]. 

A tixo öntéshez éves szinten mintegy 25000 tonna alapanyagot használnak fel, ami a világ éves Al önt-

vénygyártásának nagyságrendileg 1 %-a [30]. A technológia bővülése éves szinten 2-3 %, ami főként az 

autóipari megrendelések számának fokozódására vezethető vissza. 

 

8.11.3 Rheo öntés 

Eltérően a tixo eljárástól, ami újrahevíti az előre elkészített bugákat, a rheo a félszilárd állapotú olvadékot 

a hagyományos nyomásos öntőgépben és a hozzá tartozó kemencében állítja elő. Ez jelentős költségmeg-

takarítást eredményez, továbbá a hulladék közvetlenül újrahasznosítható. A rheo öntésnek számos formá-

ja létezik, amik csak kisebb-nagyobb részletekben térnek el egymástól.  

 

8.11.4 Tixo fröccsöntés (thixomolding) 

A magnéziumötvözetek tixo fröccsöntéséhez használt berendezés megegyezik a hagyományos fröccsöntő 

géppel. A szobahőmérsékletű magnézium ötvözetből készült zuzalékot az argon védőgázas fröccshenger 

hátuljába helyezik. Majd csavarorsó segítségével tolják előre az adalékot, egészen addig, amíg fel nem 

melegszik a félszilárd hőmérsékletre. Az extruder forgó mozgása biztosítja a szükséges nyírófeszültséget, 

ami a félszilárd öntés előfeltétele. Amikor elegendő mennyiségű és állagú kásás olvadék gyűlt össze, a 

fröccshenger az acélkokillába préseli a félszilárd magnézium ötvözetet. [35] 

 

8.12 Folyamatos öntés  

Az acél leöntésének korszerű módja a folyamatos öntés. Az alumínium folyamatos öntése már az 1930-as 

évektől használatos technológia volt, az acél folyamatos öntése a második világháború után fejlődött ki.  

 

Az előzetesen az öntőüstbe csapolt megolvadt fémet a közbenső öntőüstbe juttatják, ami biztosítja a fém-

olvadék folyamatos adagolását a kokillába, ahol a fém megszilárdul. Az öntőüstbe érkező fém hőmérsék-

letét szűk határok között kell tartani, mivel ha ez túl magas, akkor az üst károsodhat, ha túl alacsony, ak-

kor az olvadék befagyhat. Az öntőüst kialakítása folyamatos kiöntést biztosít és feladata az olvadék el-

osztása és eljuttatása a kristályosító kokillákba. Az acélsugarat védőgázzal vagy merülőcsöves megoldás-

sal védik meg az oxidációtól. A zárványok egyenletes eloszlatását elektromágneses olvadékkeveréssel 



232  JÁRMŰANYAGOK 

www.tankonyvtar.hu  Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME 

biztosítják. A kokilla vízhűtéses, anyaga általában bronz és függőleges irányban oszcilláló mozgást vé-

gez, hogy a feltapadást megakadályozzák. A salak eltávolítására és a fém feltapadásának megakadályozá-

sára por kenőanyagot használnak. Így egy újabb szilárd héj is képződik a kokilla alsó részében, ami kö-

rülveszi a folyékony belső magot és a körülötte lévő pépes kérget. A kokillában megindul a dermedés, és 

a már megfelelő vastagságú kéreggel – belül még folyékony maggal – rendelkező acélszál lejjebb süly-

lyed, elhagyja a kokillát, és a másodlagos hűtőzónában vízpermettel hűtik tovább. A harmadik hűtőzóna 

már levegős, itt történik meg a keresztmetszet teljes megszilárdulása. Mindeközben a szálat enyhe ívbe 

hajlítják, így vezetik a lehúzó és továbbító görgők közé. Amennyiben a görgősor görbületi sugara túl ki-

csi, vagy a szilárd héj nem elég vastag, akkor ezen a helyen az olvadt fém kitörhet. A görgők és az fém-

adagolás sebessége összhangban van egymással, így biztosítva a kokillában az állandó olvadt fém meny-

nyiséget. A vízszintes helyzetet elérve az öntött szálakból – általában oxigénnel – az előírt hosszúságú 

bugákat darabolnak. A folyamatos öntőmű rajzát a (8.26 ábra) szemlélteti. [36] [37] 

 
8.26. ábra. A folyamatos öntőmű sematikus rajza[38] 
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9. Alternatív energiaforrások és -hordozók 

 

Az energia nélkülözhetetlen szerepet játszik a modern társadalomban. Mindannyian függünk a fo-

lyamatos, megbízhatóan érkező energiától otthonunkban, munkahelyünkön vagy akár közlekedés közben 

is. 

Még ma is kevesen gondolkodnak el azon, hogy mi is az az energiaforrás, amit valójában használunk. 

A Föld lakossága, különösen az iparilag fejlett országokban, nagymértékben támaszkodik a fosszi-

lis energiahordozókra, azaz a szénre, olajra és földázra. A világon 2008-ban felhasznált energia háromne-

gyede fosszilis tüzelőanyagokból (9.1. ábra), a fennmaradó rész a nukleáris, a vízi, a fa elégetéséből és a 

hulladékokból nyert energiából állt elő. Bár a megújuló energiahordozókból származó energia használata 

gyorsan növekszik, a teljes felhasználásnak csupán 0,11%-át teszi ki. 

 
9.1. ábra A világ energiafogyasztásának megoszlása [1] 

A modern világban az emberi élet minden területe függ a fosszilis energiahordozóktól; a fűtéstől, 

a főzésen át egészen akármilyen használati cikk gyártásáig vagy a közlekedés bármely ágáig. A népesség 

növekedése és az életszínvonal folyamatos emelkedése az energiafelhasználás szintjének állandó növeke-

dését eredményezi. Becslések szerint a Föld népessége a mai 6,4 milliárdról 2050-ig 9 milliárdra nő [2], 

ami elsősorban Ázsia, főként Kína robbanásszerű fejlődését feltételezve hatalmas mennyiségű energiát 

igényel. 

A fosszilis energiahordozók iránti fokozódó igény kielégítésére új készleteket kell feltárni. Az új olajme-

zők feltárása azonban 1962-ben évi 40 milliárd hordóval a tetőpontjához ért, azóta az újonnan feltárt olaj-

kincs mennyisége évről évre csökken. 1997-ben például csak 6 milliárd hordónyit tártak fel, miközben a 

kitermelés 26 milliárd hordó volt. A BP olajvállalat jelentése alapján a Föld bizonyított olajkészlete min-

tegy 1146 milliárd hordó, amibe már beletartozik a kanadai olajhomok olajtartalma és a földgáz is. Ez a 

mennyiség a mostani 28 milliárd hordónyi éves fogyasztással számolva mintegy 40 évre elegendő. Azon-

ban a pontos becslés számos nehézséggel jár, hiszen a fent említett számításnál figyelembe vett átlagos 

energiafelhasználás várhatóan emelkedik, ugyanakkor további olajkészletek feltárása valószínűsíthető. 

Az tehát kijelenthető, hogy egy napon az emberiség számára nem lesz több fosszilis energiahor-

dozó, bár a viszonylag nagy földgáz- és kőszénkészleteknek köszönhetően ettől az állapottól a közeli jö-

vőben még nem kell tartanunk. A jelenlegi felhasználás mértékével számolva a teljes energiakészlet sem 

lesz elegendő 70-200 évnél hosszabb időre (9.2. ábra) [3]. 
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9.2. ábra A Föld kőolajfelhasználásának alakulása 1900 óta és az egyes elfogadott feltételezések a jövőbeni 

fogyasztásról (az Egyesült Államok és a Föld teljes készlete alapján becsülve)  

Még súlyosabb probléma a globális felmelegedés, ami a fosszilis energiahordozók kimerülése 

előtt fenyegetheti az emberiséget. Ez az óceánok és tengerek szintjének emelkedését és szélsőséges időjá-

rási viszonyok megjelenését eredményezi. A fosszilis energiahordozók elégetése miatt növekvő CO2 

szint kapcsolatban áll a növekvő átlaghőmérséklettel, bár heves viták tárgyát képezi annak megállapítása, 

hogy a CO2 kulcsszerepet játszik-e ebben a folyamatban, vagy más jelenségek, pl. a Nap aktivitásának 

[6], hatását erősíti fel. Annak ellenére, hogy az emberiség tevékenysége miatt a légkörbe jutó CO2 és más 

üvegház gázok illetve a növekvő hőmérséklet közötti pontos összefüggés nem ismert, ezen gázok szintjé-

nek mérséklése kívánatos lenne. 

A fossszilis energiahordozók éghajlatra gyakorolt káros hatása mellett ismeretes, hogy a tüzelőanyagok 

ára (különösen a kőolaj és a földgáz) jelentősen emelkedett az elmúlt évtizedben (9.3. ábra). 

 
9.3. ábra Üzemanyagárak alakulása a ’70-es évektől napjainkig 

Elsősorban ezen piaci helyzet eredményeként, az alternatív villamosenergia-termelésre egyre na-

gyobb figyelmet fordítanak. Annak ellenére, hogy jelenleg még csak kis százaléka a globális energia-

igénynek, mégis kereskedelmileg életképes alternatívának tűnik, mely részaránya gyorsan növekszik. 

Az alternatív energia szegmens az energetikai ágazatot sokféle forrásból támogatja. Ezen források 

köre a már régóta ismert és jól bevált technológiák, mint a nukleáris energia és a vízi energia, illetve a 
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magas növekedési potenciállal rendelkező szegmensek, mint például a szél- és napenergia. Ide sorolhat-

juk még a kevésbé elterjedt hidrogén meghajtású, üzemanyagcellás technológiát is, amely a benzin 

alternativájaként jelenhet meg a közlekedésben. 

 
9.4. ábra Villamosenergiatermelésre fordított energiahordozók felhasználásának alakulása az USA-ban [1] 

Ahogy a 9.4. ábrán is láthatjuk, az össz villamosenergiatermelésben az olaj, a gáz és a szén mint fosszilis 

energiahordozók, még mindig jelentős szerepet töltenek be. Ahogy látható, a nukleáris energia is fontos 

és egyre növekvő szerepet játszik, (annak ellenére, hogy környezetvédelmi szempontból ezt is sok kritika 

éri) de emellett a vízenergia illetve egyéb megújjuló energiaforrások jelenléte is figyelemre méltó. Bár a 

jelenlegi tendenciák nem azt sugalják, hogy a megújuló energiaforrások alkalmazását előnyben részesíte-

nék a fosszilis energiahordozókkal szemben, de ha az olaj- és gázárak továbbra is magasak maradnak, 

vagy még tovább emelkednek, akkor ez a tendencia jelentősen megváltozhat. 

Másik jelentős probléma az alternatív források magas ára a nagy beruházási és karbantartási költségeknek 

köszönhetően. Ha történne egy technológiai áttörés, mellyel az alternatív források olcsóbbá válnának, 

akkor feltehetően ez is hozzájárulna a szélesebb körben történő elterjedésükhöz. 

 
9.5. ábra Különböző energiahordozók kilowattóránkénti költsége [1] 

9.1 Az energiaforrások rendszerezése [4] 

Energiaforrásoknak a természet olyan anyagi rendszereit tekintjük, melyekből gazdaságosan, technikailag 

hasznosítható energia nyerhető, az adott társadalmi, politikai, műszaki fejlettségi körülmények között. 
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Az energiaforrások csak ritkán használhatók közvetlenül technikai rendszerekben. (pl. termálvízzel fűte-

nek egy melegházat) Legtöbbször át kell alakítani őket energiahordozókká (pl. ki kell termelni a kőolajat, 

s megfelelő technológiával előállítani a benzint stb). 

 

9.1.1 A természet energiaforrásainak eredete 

 a fisszió 

 a fúzió. 

A fisszió a földkéregben található nehézelemek radioaktív bomlása, melynek közvetlen technikai haszno-

sítására az atomerőművekben kerülhet sor. A természetes (tehát nem atomerőműben szabályozott körül-

mények között végbemenő) radioaktivitásnak a elsősorban a termálvizeket köszönheti az emberiség. 

A fúzió a Nap sugárzásának forrása. A napsugárzás mechanikai munkát végez a földi gravitációs erőtér 

ellenében: fenntartja a hidroszféra és az atmoszféra mozgását (víz és szélenergia). Közvetetten ennek 

eredménye a biomassza, sőt a fosszilis energiahordozók (ásványi szerek, kőolaj stb.) is. A fúzió közvetlen 

technikai hasznosítása a hidrogénbomba. A fúziós erőmű megvalósításának —legalábbis a technika mai 

szintjén— meg nem oldott akadályai vannak. 

9.1.2 Megújuló és nem megújuló energiaforrások 

 

Megújuló energiaforrások: a nap-, a szél-, a vízenergia, de ide sorolhatjuk az ár-apály energiáját, a geo-

termikus energiát is. 

Ezen energiaforrások megújulását a felhasználás mértéke nem befolyásolja. Helyes gazdálkodás, a fel-

használás helyes mértéke mellett megújuló energiaforrásnak tekinthető a fa vagy a biomassza is. A hely-

telen (rabló)gazdálkodás -mint azt a Föld több országában láthatjuk- ezeket az energiaforrásokat is nem 

megújulóvá teheti, ami ökológiai katasztrófát (elsivatagodás stb.) jelent. 

Nem megújuló energiaforrások: az ásványi szenek, a szénhidrogének (kőolaj, földgáz), illetve a hasadóa-

nyagok. 

Ezekben az esetekben nyilvánvaló, hogy a készletek előbb-utóbb kimerülnek. Ennek időpontját nehéz 

megjósolni, hiszen újabb készletek felfedezésén túl, az új technológiák is egyre több hasznosítási lehető-

séget tárnak elénk. 

9.1.3 Primer és szekunder energiaforrások 

A primer és szekunder energiaforrások megkülönböztetése azon alapszik, hogy milyen állapotváltoztatá-

sok szükségesek ahhoz, hogy a természetben talált energiaforrás technikai rendszerek energiai inputjaként 

hasznosítható legyen. 

A közvetlen hasznosítás igen ritka (különösen, ha figyelembe vesszük, hogy általános technológiai érte-

lemben a szállítás és a tárolás is állapotváltoztatás). 

Primer energiaforrásokra jellemző, hogy technológiai hasznosításukat csak fizikai átalakítás előzi meg. A 

primer energiahordozóra legkézenfekvőbb példa a szén. A mosásból, a meddőtől való szétválasztástól, a 

töréstől és az osztályozástól eltekintve a szén ugyanabban a kémiai alakban kerül felhasználásra, mint 

ahogy kibányásszák. A földgáz is ehhez hasonlóan csak kisebb mértékű technológiai kezelést igényel, el 

kell távolítani a korrozív szennyezőket. Primer energiahordozónak tekintik a kőolajat is, mivel a finomí-

tóban fizikailag választják szét az egyes komponenseket (benzin, petróleum, gázolaj stb.). 

Szekunder energiahordozó a koksz a kőszénlepárlás eredménye, s a kokszolás mellékterméke a városi gáz 

is, továbbá szekunder energiaforrás a villamos áram is. 
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(Érdekességként említjük meg, hogy néha a villamos áramot, s általában azokat az energiaforrásokat, 

melyek közvetlen hasznosításakor már nem állapítható meg, hogy milyen természeti energiaforrásból 

származnak — a villamos áramot előállíthatták atom- vagy vízerőműben stb.— tercier erőforrásnak is 

szokták nevezni, hasonlóan a hőszolgáltatás energiahordozó közegeihez.) 

9.2 A napenergia mint alternatív energiahordozó 

A megújuló napenergia a fosszilis forrásokkal szemben hosszú távon jelent megoldást az emberiség ener-

giaszükségleteinek kielégítésére, hiszen folytonosan, vagy bizonyos gyakorisággal fordul elő a termé-

szetben. Az aktív energiatermelésnek két módja van. Első módszer, hogy a napenergiát hőenergiává ala-

kítjuk. A hőenergia gyűjtése és tárolása főképp napkollektorokkal történik. A napkollektor az a berende-

zés, ami elnyeli a napsugárzás energiáját, átalakítja hőenergiává, majd ezt átadja valamilyen hőhordozó 

közegnek. 

Az alábbi ábrákon egy kisméretű, házra telepíthető napkollektort, illetve egy 11MW teljesítményű nap-

erőművet láthatunk. 

 
9.6. ábra Napkollektror elvi felépítése 

 

 
9.7. ábra Naperőmű Spanyolországban 

A 9.7. ábrán látható naperőműben a tükrök a központi toronyra irányítják a napsugárzást melyben 

egy napenergiát felfogó készülék és egy gőzturbina található. A napenergia torony a hőt gőz formájában-

tartályokban tárolja 50 bar nyomáson, 285°C-on. A gőz a turbinán munkát végez, expandál, majd amint a 

nyomás csökken, visszaalakul cseppfolyós vízzé. A turbina által meghajtott generátor állítja elő az elekt-

romos áramot. 

A másik, egyre inkább teret hódító alkalmazási lehetőség a fotovillamos rendszerek elterjedése. 

2003-ban több mint 700 megawatt óra villamos energiát állítottak elő világszerte napenergiából. A ha-
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gyományos erőművekkel ellentétben nem termel szén-dioxidot, így nem járul hozzá a globális felmelege-

déshez. 

9.3 Napelemek működése [5, 6] 

Napelemek a fényt közvetlenül alakítják át villamos árammá, atomi szinten. Ennek alapvető mű-

ködési elve, hogy egyes anyagok bizonyos fotoelektromos tulajdonságokkal bírnak, azaz a fotonokat ké-

pesek abszorbeálni, és elektronokat emittálni. 

A fotoelektromos jelenséget először egy francia fizikus, Edmund Bequerel állapította meg 1839-ben, aki-

nek feltűnt, hogy bizonyos anyagok fény hatására kis mennyiségű elektromos áramot termeltek. Lénárd 

Fülöp ezt a 19. század második felében kisérletekkel támasztotta alá, majd végül 1905-ben Albert Einste-

in írta le a fény természetét és a fotoelektromos jelenséget, mellyel a fotoelektromos technológia alapjait 

rakta le. 

Az első fotoelektromos cellákat a Bell Laboratóriumban építették 1954-ben. Ezt napelem néven 

mutatták be, de széleskörű alkalmazhatóságát és elterjedését magas előállítási költsége akadályozta meg. 

Az 1960-as években virágzásnak indult űrtechnológia az árakat jelentősen lecsökkentette, majd a ’70-es 

energiaválság idején alkalmazása széles körben elterjedt. 

 
9.8. ábra Napelem működésének sematikus ábrája 

A 9.8. ábra egy egyszerű fotoelektromos cella működését mutatja be. A napelemcellák a félvezetőiparban 

széles körben elterjedt anyagokból, mint például szilíciumból készülnek. A napelemcellák előállítsához a 

vékony Si ―szeletet‖ a későbbiekben ismertetett módon egy normál diódához teljesen hasonló p-n átme-

nettel alakítják ki. Ha fény éri az így előkészített cellát, akkor a beérkező fotonok elektronokat gerjeszte-

nek. Ha ezen fotonok energiája legalább Eg (9.9/b ábra) vagy ennél nagyobb, akkor az elektronok átke-

rülnek a vezetési sávba. Ha elektromos kontaktusokat kapcsolunk a pozitív és negatív oldalra, akkor a 

kilépett elektronok elektomos áramot hoznak létre. 

 
9.9. ábra Sávelmélet modellje 

A napelem legkisebb egysége a cella. Egy keretbe ágyazott és elektromosan összekapcsolt 

napelemrendszert modulnak nevezünk, a modulokat összekapcsolva tömböt kapunk, ahogy azt a 9.10. 

ábra is szemlélteti. 
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9.10. ábra Napelemcella, a -modul és a -tömb 

A mai legelterjedtebb napelem cellák egyrétegűek, azaz egy emittáló réteget tartalmaznak. Azon 

cellák, melyekben mindössze egy emittáló réteg van, csak olyan esetekben képesek elektronokat kibocsá-

tani, ha a foton energiája megegyezik, vagy nagyobb a tiltott sávon szükséges átléptetéshez szükséges 

energiánál (9.9/b ábra). Ezzel a cella hatásfoka alacsony lesz, ugyanis szűk spektrumtartományt lehet 

csak kihasználni. Egy lehetséges módszer a hatásfoknövelésre a többrétegű cella alkalmazása, ahol több, 

különböző szélességű tiltott sávot alakítanak ki. Az így kialakított cellák már a napfény széles spektrumát 

képesek hasznosítani. 

A 9.11. ábra egy háromrétegű napelemcellát mutat. Ahogy az ábrán is láthatjuk, a legfelső rész a nagy-

energiájú fotonokat nyeli el, míg az alacsonyabb energiájú fotonok tovább haladnak a mélyebb rétegek-

ben, ahol elnyelődve elektront emelnek át a vezetési sávba. 

 
9.11. ábra Többrétegű napelem cella sematikus ábrája 
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9.12. ábra Többrétegű napelem cella felépítése 

A manapság fejlesztett napelemcellák már GaAs alapúak. Ezen cellák hatásfoka koncentrált napfény ese-

tén 35% körüli. A 9.12. ábrán egy kétrétegű GaAs cellát láthatunk, melyben az elektronok cellák közti 

áramlását a „alagútdióda‖ segíti. A következőekben Si alapú napelemcella gyártását ismertetjük, mely 

technológiája a közel megegyezik a mai legmodernebb napelemcellák technológiájával. 

 

9.4 Si alapú napelemek gyártása 

 

9.4.1 Si egykristály előállítása 

A legelterjedtebb, leginkább alkalmazható módszer a Szilícium egykristály előállítsára az úgynevezett 

Czochralski módszer (CZ) (9.13. ábra), mely során egy egy Si egykristály rudat húznak ki nagytisztaságú 

olvadékból. A kiinduló csíra egy nagyon kicsi Si egykristály, melyet az olvadékba mártanak, és mint egy 

önálló növekedésre képes kritikus csíra, növekedni kezd. A növekvő csíra orientációja megegyezik a ki-

induló csíra orientációjával. A növekvő csírát folyamatosan emelik ki az olvadékból, miközben folyama-

tosan forgatják, s így mintegy 2 m hosszú, 300 mm átmérőjű Szilícium egykristály növeszthető. 

A rudak átmérője az utóbbi években folyamatosan növekedett, mivel így egy Si lapkán egyre több 

félvezetőáramkör alakítható ki egy munkafázisban és így a hulladék mennyisége is kevesebb, a gyártás is 

gazdaságosabb. 

 
9.13. ábra Si egykristály előállítása Czochralski módszerrel 
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A következő lépés a napelemcella gyártási folyamatában a rudak darabolása. Az elkészített egykristály 

Szilícium rudak szeletelése a napelemcella gyártásának egyik legkritikusabb részfolyamata, mely során a 

Si rudat huzalvágással négyzetes block formájúra vágják, ahogy azt a 14. ábrán is láthatjuk. 

 
9.14. ábra Si egykristály méretre vágása és darabolása 

A modern huzalfűrészek legfontosabb egysége egy nagyon vékony, nagy szilárdságú acél huzal, melyen 

abrazív bevonatot alakítottak ki (szilícium karbid). A huzalt bonyolult vezető és feszítőrendszereken vi-

szik végig, így egy műveletfázisban egyszerre több száz 0,3-0,5mm vastag szeletet is elkészíthető. 

A következő, lényeges és meglehetősen érzékeny folyamat a gyártásban a polírozás (9.15 ábra). Mint 

ahogy az előzőben is, itt is fenn áll a veszély a lap törésére. Mindemellett a Si lapoknak tökéletesen sík-

nak kell lenni, mert ellenkező esetben a félvezető fizikai eszközök gyártásának egyik legkritikusabb ré-

szénél, a litográfiai eljárásnál a fókuszált elektron vagy lézer sugárnak leképezési hibája lesz, mely nagy-

ban befolyásolja a kialakítandó félvezetők minőséget. 

 

 
  

9.15/a ábra Si polírozó gép    9.15/b ábra a polírozás menete 

A napelemcellák kialakításának következő lépése a p-n átmenet létrehozása, azaz a szilícium szennyezé-

se. Erre a legelterjedtebb módszer, hogy már egy eleve p típusú (bórral implantált) Si lap egyik oldalán n-

típusú réteget alakítanak ki. Ennek egyik lehetősége, hogy a felső réteget foszforral implantálják 3-5000 

Angstöm vastagságban. Ezen rétegek kialakítását követően a felső részt SiO2-vel lezárják. 
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9.15. ábra A p-n átmenetet illetve a SiO2 réteget kialakító kemenece (4 kemencés kemence rendszer, alsó táro-

lósin nyitva) 

A hatásfok növelése érdekében a felső rétegben még egy fényelnyelő réteget is kialakítanak. Ezt követi az 

elektromos kontaktusok kialakítása. Nagyon fontos, hogy a kontaktust hálószerűen helyezzék el, mert 

ellenkező esetben a fény nem jut el a félvezető rétegig, és nem lesz képes az elektronokat gerjeszteni. A 

9.16. ábrán egy napelemcella sematikus keresztmetszetét láthatjuk. 

 
9.16. ábra Egy napelem keresztmetszete 

9.5 Szélenergia 

Az energiatermelés korszerűsítése olyan megoldást jelent, amely hosszú távon biztosítja a szükséges 

energiatermelést, miközben megőrzi a természeti és táji értékeket és területeket. Emiatt a szélenergia az 

egyik legfontosabb alternatív energiaforrás. 

A Nap Földet elérő energiájának 1-3%-a alakul szélenergiává. Ez 50-100-szor nagyobb mennyiség, mint 

amennyit a Föld teljes növényvilága konvertál a fotoszintézisen keresztül. E szélenergia jórésze nagy 

magasságokban található, ahol a szél folyamatos sebessége meghaladhatja a 160 km/h-t. A szél sebessége 

a föld közelében természetesen sokkal kisebb, mivel energiája súrlódáson keresztül szétoszlik a Föld at-

moszférájában és felszínén. 

A szél úgy keletkezik, hogy a Földet forgása következtében egyenetlenül éri a Nap hője. A pólusok keve-

sebb energiát kapnak, mint az egyenlítői régiók, a szárazföld gyorsabban melegszik fel és hűl le, mint a 

tengerek. A hőmérsékleti különbségek a földfelszíntől a sztratoszféráig terjedő rétegekben globális lég-

áramlási rendszert tartanak mozgásban. 
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A szélenergia megújuló energiafajta, amelynek termelése környezetvédelmi és (költségelőnyei miatt is) 

rohamos nő a világban, főleg Európában. 

2006-ban a szélerőt felhasználó generátorok 74.223 megawatt energiát termeltek világszerte, mely még 

mindig kevesebb, mint a világ áramfelhasználásának 1%-a. A szélerőművek azonban bizonyos számítá-

sok szerint 1,3 millió terawattóra áramot is tudnának termelni, ami bőségesen elláthatná a világ lakossá-

gát, mivel a világ áramfogyasztása 2006-ban csak 15.666 Terawattóra volt: a megadott potenciál min-

dössze 1,2 százaléka.[1] 

A szélenergia kitermelésének modern formája a szélturbina (9.17. ábra): lapátjainak forgási energiáját 

alakítja át elektromos árammá. 

 
9.17. ábra: Szélturbina felépítése (1) Lapát, (2) Rotor, (3) Lapátszög állítás, (4) Fék, (5) Alacsony sebesség foko-
zat, (6) Hajtőmű ház, (7) Generátor, (8) Vezérlőegység, (9) Szél sebesség mérő, (10) Szélirány mérő, (11) Ház, 

(12) Nagy sebesség fokozat, (13) Irány állító, (14) Irányállító motor, (15) oszlop. 

A szélturbinákat ma már ipari méretekben, nagy csoportokban is felhasználják. Szélfarmokon a 

nagy áramtermelők a dominánsak, de nem ritkák a kis egyedi turbinákat működtető telepek sem, ame-

lyeknek különösen olyan környezetben veszik nagy hasznát, amelyek távol vannak a nagyfeszültségű 

elektromos hálózattól, ezért költséges lenne a felhasználás helyéig kiépíteni a vezetékeket. 

Nagy előnye, hogy nem környezetszennyező és alkalmas hálózatba integrálható elektromos áram terme-

lésére. 

A szélturbinák közös jellemzője a rendkívül megbízható működés és a csekély karbantartási igény. 

A jelenlegi gyors növekedés ellenére a szélenergia jövője koránt sem garantált. A szélturbinák mérete és 

kapacitása látványosan növekszik, Európa nyugati tengerpartjain és a part közeli vizekből elképesztő se-

bességgel bukkannak fel a szélparkok (9.18. ábra). 
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9.18. ábra Tengeri szélerőmű farm 

A szélturbináknak alapvetően két fő típusa létezik: 

1. A vízszintes tengelyű szélturbina a legáltalánosabb típus, a turbinalapátok és a generátor egy torony 

tetején helyezkednek el. 

2. A függőleges tengelyű szélturbina forgótengelye függőlegesen helyezkedik el, így nem szükséges az 

irányító lapát  

A legújabb fejlesztés eredménye az un. mágneses szélgenerátor. Ez a fajta szélgenerátor nagyon gyenge 

szél mellett is képes áramot termelni. Lényege, hogy a függőleges tengelye körül lévő lapátokat mágne-

ses tér tartja, melyet neodímium mágnesek biztosítanak. Ezek a mágnesek állandó mágnesek, azaz nincs 

szükség arra, hogy árammal lássuk el őket, ugyanis állandó mágneses mezőt biztosítanak, kiküszöbölve a 

súrlódás miatt keletkező energiaveszteséget. A generátor élettartama így megnövekszik, karbantartási 

költségei a hagyományos szélgenerátorokéhoz képest minimálisra csökkennek. Előnyös tulajdonságai 

közé sorolható a már 1.5 m/s-os sebességnél való működés, ám a 40 m/s feletti szélsebesség sem okoz 

különösebb gondot számukra. A legújabb maglev szélturbina képes 2 GW-nyi tiszta energiát is megter-

melni. Úgy tervezik, hogy a motorok és generátorok élettartama körülbelül 100, míg maga a szerkezet 

legalább 500 évig lesz majd képes működni. A technológia hasonlít a maglev-vonatok technológiájához 

(súrlódás nélküli lebegéses mozgás). 

9.6 Biomassza 

A növényekben raktározott energia számos kémiai fizikai átalakulási folyamat során hasznosítódik a nö-

vényekben, a talajban, a környezõ atmoszférában, az élőlényekben, míg végülis kisugárzódik a Földről, 

alacsony hõmérsékletû hõ formájában, kivéve persze azt a részét, amely az idők folyamán tõzeggé, vagy 

fosszilis energiahordozóvá alakul. E körfolyamat jelentősége számunkra abban rejlik, hogy ha beavatko-

zunk és kizsákmányoljuk a biomassza egy részét, abban az állapotban, amelyben kémiai energiaraktár-

ként létezik, egy energiaforrást nyerünk. 

A biomassza biológiai eredetû szervesanyag-tömeg, egy biocönózisban vagy biomban, a szárazföldön és 

vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; 

biotechnológiai iparok termékei; és a különböző transzformálók (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) 

összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, mellékterméke. A növényi biomassza a fitomassza, az állati 

biomassza a zoomassza. A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helyük alapján a biomassza lehet 

elsődleges, másodlagos és harmadlagos. 
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Az elsődleges biomassza a természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti nö-

vények, vízben élő növények. 

A másodlagos biomassza az állatvilág, gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az állattenyésztés 

főtermékei, melléktermékei, hulladékai. A harmadlagos biomassza a biológiai eredetű anyagokat felhasz-

náló iparok termékei, melléktermékei, hulladékai, emberi települések szerves eredetű szerves hulladékai. 

A biomassza hasznosításának fő iránya az élelmiszertermelés, a takarmányozás, az energetikai hasznosí-

tás és az agráripari termékek alapanyaggyártása. Az energetikai hasznosítás közül jelentős hasznosítási 

mód az eltüzelés, brikettálás, pirolizálás, gázosítás, és biogáz-előállítás.  

Bioenergia: az élő szervezetekben és elhalásuk után a belőlük származó szerves anyagokban lévő kémiai 

energia, amely a zöld növények által, a fotoszintézis útján megkötött napenergiából származik. A bioe-

nergia a Föld legfontosabb megújuló energiaforrása. Fontos eszköze az üvegházhatás csökkentésének, 

mert CO2 semleges. A fosszilis energiaforrások szintén bioenergia eredetűek, de nem megújulóak. Kö-

zelgő kimerülésük sürgeti a bioenergia racionálisabb és széles körű felhasználását: biogáz fejlesztés, ter-

mikus konverzió, cellulózbontás biokonverzióval, gázosítás és egyéb módszerek segítségével.  

A szárazföldön föllelhető élő anyag teljes tömege a nedvességtartalommal együtt 2000 milliárd tonna.  

A szárazföldi növények össz-tömege: 1800 milliárd tonna. 

Az erdők teljes tömege: 1600 milliárd tonna. 

A világ népessége (1993): 5,5 milliárd fõ. 

Az egy fõre jutó szárazföldi biomassza: 400 tonna. 

9.6.1 A biomassza felhasználási lehetõségei 

A biomassza, mint energiaforrás a következõképpen hasznosítható: 

1. Közvetlenül: 

 tüzeléssel, előkészítés nélkül, vagy előkészítés után 

2. Közvetve: 

 kémiai átalakítás után (cseppfolyósítás, elgázosítás) folyékony üzemanyagként vagy éghetõ gáz-

ként 

 alkohollá erjesztés után üzemanyagként 

 növényi olajok észterezésével biodízelként 

 anaerob fermentálás után biogázként. 

 

9.6.2 Biodízel 

A biodízel növényi olajokból vagy (állati) zsírokból rövid lánchosszúságú mono alkohollal (u.m. meta-

nollal, vagy etanollal) áteszterezéssel (transzeszterifikációval) előállított észter alapú bioüzemanyag dí-

zelmotorok számára, ami önmagában, fosszilis hajtóanyag helyettesítéseként, vagy azzal keverve annak 

pótanyagaként használható. Ennek használata azért előnyös, mert a kőolajjal szemben, aminek a képző-

dése évmilliók eredménye, a biodízel alapanyagai viszonylag gyors biológiai folyamatoknak az eredmé-

nye. 

9.6.3 Bioetanol 

A bioetanol kifejezés alatt olyan, nagyrészt etil-alkoholból (etanolból) álló üzemanyagot értünk, melyet 

biológiailag megújuló energiaforrások (növények) felhasználásával nyernek abból a célból, hogy benzint 

helyettesítő, vagy annak adalékaként szolgáló motor-üzemanyagot kapjanak Otto-motorokhoz. 
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A bioetanol gyártásának alapanyaga általában magas cukortartalmú növény (például cukorrépa, cukor-

nád), vagy olyan anyagot tartalmazó növény, melyet kémiai-biológiai reakciók sorozatával cukorrá lehet 

alakítani. (Például keményítőtartalmú növények: kukorica, búza, burgonya, vagy cellulóz tartalmú növé-

nyek: fa, fűfélék, gabonaszárak, szalma). 

Többféle gyártási folyamat ismert, de ezek általában az alábbi fő folyamatrészekből állnak: 

 alapanyag előkészítés 

 hidrolízis/cukrosítás 

 erjesztés (fermentálás) 

 desztilláció 

 töményítés 

 maradványanyag kezelése 

Az alapanyag előkészítés során a cél általában az alapanyag szemcséinek makroszkopikus méretcsökken-

tése darálással, majd a rostok, sejtfalak szétroncsolása (például nagy nyomású főzéssel, gőzöléssel), hogy 

a későbbi kémiai és biológiai reakciók a lehető legnagyobb felületen mehessenek végbe. A hidrolízis so-

rán savas hidrolízissel, vagy enzimes hidrolízissel történik meg a hosszú szénhidrát-láncok feldarabolása 

és glükózzá alakítása. Az erjesztés során élesztő bekeverésével, hűtött körülmények között történik meg 

az alkohol előállítása, az eredmény a nyersanyagtól és annak előkészítésétől függő, de alacsony alkohol-

tartalmú (10-18%), nagy víztartalmú és szilárd maradványanyagot is tartalmazó cefre. A cefréből az al-

kohol kivonása több fokozatú desztillációval történik, a desztilláció végterméke általában 95-96%-os al-

kohol, melyből általában molekulaszűrő segítségével érik el a 99,9%-os tisztaságot. A tiszta alkoholt a 

benzinbe keverik. 

A maradványanyag a desztilláció utáni cefremaradvány szárazanyag tartalma. A szárazanyagot a vízből 

centrifugálással vonják ki, és/vagy bepárlással. Az így nyert, magas nedvességtartalmú anyag takarmá-

nyozásra használható ugyan, de nem tartható el néhány napnál hosszabb időn át. A hosszú idejű tárolás 

érdekében legalább 16%-os nedvességtartalom alá ki kell szárítani, így kapjuk a DDGS-t, ami alacsony 

nedvességtartalmú, magas fehérje és rosttartalmú, takarmányként jól hasznosítható anyag. 

9.6.4 Üzemanyagok felhasználása 

A bioetanol a jelenlegi Otto-motoros autókban max. 50% arányban keverhető be, de 50% feletti aránynál 

a gyújtásszögen állítani kell. 

Az USA-ban elterjedt, Svédországban használt és a Magyarországon 2007 eleje óta szabványos E85 

üzemanyag keverék 85% bioetanolt és 15% benzint tartalmaz. Ezt az üzemanyagot hagyományos Otto-

motoros autókban átalakító nélkül 50-50%-ban lehet felhasználni, de ma már szinte az összes nagyobb 

autógyár kínálatában megtalálhatóak a tiszta benzin és az E85 befogadására is képes, úgynevezett rugal-

masan hajtott motorokkal rendelkező járművek (Flexible Fueled Vehicle, FFV), illetve jó áron lehet kap-

ni E85 átalakító elektronikát. Mivel az E85 nagyobb kompresszióviszony mellett tüzelhető el, nagyobb 

fogyasztás mellett lényegesen nagyobb motorteljesítményt ad le, de ezeket a motorokat kopogásfigyelő 

automatikával és turbóval látják el, hogy minden üzemanyag keverék mellett optimális teljesítménnyel 

üzemelhessenek a motor tönkremenetele nélkül. 

A bioetanol gyártás hátránya a gyártási folyamat fajlagosan magas villamosenergia- és hőenergia igényét, 

a kinyert energia százalékos arányban sokkal kisebb mértékben haladja meg a befektetett mennyiséget, 

mint a hagyományos energiahordozóknál. Az energiamérleg javítható az előállítás során keletkező hő-

energia hasznosításával és a melléktermékek, például a növényi hulladék takarmányként történő felhasz-

nálásával, azonban nem lehet korlátlan mennyiségű takarmányt felhasználni. 

9.7 A tüzelőanyag-cella [8,9,10,11,13] 

A tüzelőanyag-cellák alkotják az elektrokémiai áramforrások harmadik nagy csoportját a primer elemek 

és az akkumulátorok után. Felépítésükben megegyeznek az előbbi két csoporttal: anódból, katódból és az 
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őket elválasztó elektrolitból állnak, az egyik legnagyobb különbség azonban a galvánelemek és az üzem-

anyagcellák között az, hogy a galvánelemek esetében az üzemanyag felhasználása után az elem (vagy 

akkumulátor) cseréje (vagy feltöltése) szükséges, az üzemanyagcellákat azonban új üzemanyaggal fo-

lyamatosan lehet ellátni. 

Anódnak hívjuk a negativ elektródot, ahol az oxidáció végbe megy, vagyis az ide áramló üzemanyag 

elektront ad le, míg a pozitiv katódon redukció (elektronfelvétel) történik. Az elektrolitmembrán meggá-

tolja tüzelőanyag és az oxidálószer közvetlen keveredését. Az elektrolitmembránban elektronvezetés 

nincs, az elektromos vezetést az ionvezetés biztosítja. A két legfontosabb különbség a tüzelőanyag-cellák 

típusai között a működési hőmérséklet és az ionos vezetést biztosító elektrolit anyaga. A járművekben a 

viszonylag kis hőmérsékleten (<120 °C) üzemelő cellák alkalmasabbak, ugyanis ezek jobban viselik az 

állandó ki- és bekapcsolást, a nagyobb hőmérsékleten működők viszont az ipar vagy a háztartások számá-

ra kínálnak előnyöket [13] 

 

9.7.1 A protoncserélő membrános tüzelőanyag-cellák általános működése 

A protoncserélő membrános cellában (PEMFC) H2 az üzemanyag, és O2 az oxidálószer. Az anódon a 

cellareakció a következő elektrokémiai egyenletekkel írható le. 

A hidrogén a Pt katalizátor felületén adszorbeálódik (1), majd egy gyors elektrokémiai reakció (2) során 

oxidálódik: 

     H2(g)→2H(ads)      (1) 

     H(ads)↔H
+
+e

-
     (2) 

A protonok az elektroliton keresztül a katódhoz vándorolnak ionos vezetés formájában. 

A katódon lejátszódó cellareakció az oxigén redukciója (3), amely szintén a Pt katalizátor felületén ját-

szódik le. A folyamat végterméke víz, illetve elektromos- és hőenergia. 

 

     4H
+
+O2+4e

-
→2H2O      (3) 

Az (1)-(3) egyenletek reakcióira egyaránt jellemző, hogy a reakció négy fázis határán játszódik le, azaz a 

katalizátornak, az ion- és elektronvezető fázisnak, illetve a gázfázisnak egyaránt érintkezniük kell. 

 
9.19. ábra A hármas határszerkezet sematikus szerkezete 

9.7.2 A cellák felépítése 

A tüzelőanyag-cellák teljesítményének növelésére egy speciális elektród-rendszert dolgoztak ki, ahol a fő 

szempont az volt, hogy a katalizátor mennél nagyobb felületen tudja gyorsítani a reakciót. Ezt a memb-

rán-elektród rendszert a szakirodalomban MEA-nak nevezik (Membrane electrode assembly). 
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9.20. ábra A MEA felépítése 

A MEA legkülső része pórusos szénszövet vagy szénpapír. Ebben a rétegben áramlanak a gázok, ezért 

gázdiffúziós rétegnek (Gas Diffusion Layer - GDL) nevezik. Általában ezt a szénszövetet először kevés 

finom szénporral kezelik, hogy egyenletesebb legyen a felülete, majd felfújják rá a katalizátor keveréket, 

ami finom szénszemcséken eloszlatott platinát (Pt/Ckatalizátor) és valamilyen ionomert (pl Nafiont) tar-

talmaz. 

Ha a GDL-en már a katalizátorréteg is fenn van, akkor gázdiffúziós elektródnak (Gas Diffusion 

Electrode-GDE) nevezzük. A katalizátor a GDE-ből csak egy vékony réteget tölt ki, ezt a részt hívjuk 

aktív rétegnek (Catalyst Layer-CL), ugyanis ebben a rétegben zajlanak a cellareakciók. A GDE a katali-

zátorral bevont felével a protonvezető membránhoz (az elektrolithoz) van préselve. A membrán feladata, 

hogy elválassza a katódot és az anódot, ezzel megakadályozza a közvetlen elektronátmenetet, illetve a 

gázok keveredését az anód és a katód között, és hogy biztosítsa a protonvezetést. Működési hőmérséklet-

től függően különböző vezető polimerekből készítik (ezért hívják ezt a tüzelőanyag-típust 

polimerelektrolit membrános tüzelőanyagcellának is).  

A GDE külső feléhez csatlakoznak a bipoláris lapok, amelyek egyrészt az elektronvezetést biztosítják, 

másrészt a gázokat vezetik a gázcsatornákban az elektródhoz (Flow fields). További szerepük az egyes 

elemi cellák elválasztása, a reakcióhő és a keletkezett víz elvezetése. 

9.8 A katalizátorréteg felépítése – ionomer tartalom 

 

A cellareakciók a katalizátorrétegben játszódnak le, ahol mind a négy, a reakcióhoz szükséges kompo-

nens: a protonvezető membrán, a katalizátor, az elektromos vezető és a reaktánsok találkoznak. A Pt kata-

lizátort finom szénszemcsékre választják le, és ezt a port viszik fel valamilyen módszerrel a GDL-re vagy 

a Nafion membránra (catalyst coated membrane, CCM), ahol ezek a Pt/C szemcsék agglomerátumokká 

állnak össze. Azonban a membrántól viszonylag távol eső platinán hiába zajlik le a hidrogén oxidációja, 

nem tud a proton eljutni a membránhoz, így kisebb lesz a Pt kihasználtsága, és a cella teljesítménye is 

csökken. Ezért a hidrogén üzemanyagcellák korai szakaszában nagyon nagy Pt felvitellel dolgoztak (10 

mg/cm
-2

). Azonban felfedezték, hogyha protonvezető polimert (ionomert) adnak a katalizátorréteghez, az 

befedi a teljes réteget ezáltal biztosítva a protonok vándorlását, és így nagyságrendekkel jobb Pt kihasz-

náltság érhető el. Ily módon a tüzelőanyag-cella kisebb Pt felvitel mellett (~0,1-0,6 mg/cm
-2

) is ugyanak-

kora teljesítményt képes biztosítani. A kémiai szempontból ugyanolyan tulajdonságú anyagra van szük-

ségünk, mint a membrán esetében, így adódik, hogy itt is perfluoro-szulfonsavat használjunk, jelen méré-
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sek során Nafiont. Túl sok ionomer alkalmazása azonban lecsökkenti az elektromos kontaktusok számát, 

mivel a polimer adszorbeálódni képes a Pt felületére, és jelentősen megnöveli a cella belső ohmikus el-

lenállását. Ezenkívül nagyobb áramoknál jelentős diffúziós gátlást is eredményez, ugyanis megnöveli 

diffúziós utat a gázok szabad áramlása előtt. 

9.9 Nukleáris energia [7] 

 

9.9.1 Magreakciók 

A magreakciók mesterségesen előidézett atommag átalakulások, amelyek két atommag vagy nukleáris 

részecske ütközésének során jönnek létre. Az első atommag-reakciót Rutherford figyelte meg 1919-ben, 

amikor természetes radioaktiv forrásból származó alfa részecskékkel végzett kísérletet. Az első megfi-

gyelt magreakció során a nitrogén atommagja oxigén atommaggá alakult át: 

9.9.2 A maghasadás fizikája 

A neutron és az atommagok vizsgálata során Enrico Fermi és munkatársai 1934-től egy sor radioaktív 

elem keletkezését regisztrálták. Hasonló kísérleteket végzett Párizsban Irene Curie és Pavle Savic. Otto 

Hahn, Fritz Strassmann és Lise Meitner Berlinben már 1937-ben legalább kilenc radioaktív termék jelen-

létét bizonyította, a gond ezeknek a reakciótermékeknek az azonosítása volt.  

A maghasadásnál tehát az atommag két nehéz fragmentumra hasad szét, amelyek radioaktívak – ezért 

tovább bomlanak –, valamint további neutronok is keletkeznek ahogy ezt a 9.21. ábra is szemlélteti. 

 

9.21. ábra A Neutronnal kiváltott maghasadás 

A részletes számítások azt mutatják, hogy az atommag alakja gerjesztésekor megnyúlik, amihez energiára 

van szükség – más szóval az atommag egy bizonyos mértékig „ellenáll‖, ahogy ezt egy másfajta rugal-

mas közeg is teszi. Ez az ellenállás azonban egyszer csak megszűnik és a mag széthasadásának nincs töb-

bé akadálya. Ennek a hasadási gátnak (barrier) a következő szemléletes, de eléggé leegyszerűsített képe 

rajzolható meg: 
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9.22. ábra A hasadási gát 

Egy atommag hasadása csak egy folyamat első lépése, ugyanis a hasadási termékek tovább bomlanak. 

A hasadási termékek béta-bomlással további magokká alakulnak, azok esetleg magasan gerjesztett álla-

potban képződnek, és egy neutron kibocsátásával szabadulnak meg fölös energiájuktól. Az így keletke-

zett neutronokat „késő neutronoknak‖ nevezik, ugyanis a hasadást követően annyi idővel későbben jelen-

nek meg, mint az őket kibocsátó atommagokat létrehozó béta-bomló magállapot átlagos élettartama. 

A maghasadás során jelentős energia szabadul fel, közel két nagyságrenddel nagyobb, mint az átlagos 

magreakciókban. A maghasadás energiamérlegét a következő táblázat illusztrálja: 

9.9.3 A maghasadásnál felszabaduló energia megoszlása 

235U termikus neutronokkal történő hasadásakor 

A hasadási termékek kinetikus energiája 168 MeV 
Hasadási neutronok energiája 5 MeV 
Prompt γ-kvantumok energiája 7 MeV 

Hasadási termékek béta részecskéinek energiája 8 MeV 
Hasadási termékek γ –sugárzásának energiája 7 MeV 

Hasadási termékek által kibocsátott antineutrinók energiája 10 MeV 
ÖSSZESEN 205 MeV 

 

A láncreakció fogalma a kémiában már régen ismeretes. Alapvető és szükséges tulajdonsága, hogy a re-

akciót létrehozó egyik alkotóelemnek a reakció során felszabaduló energia újabb reakció kiváltására lesz 

képes. Ha ezek a reakciók elég gyorsan követik egymást, gyakorlatilag egy időben zajlanak le, megfelelő 

anyagmennyiség esetén jelentős energia szabadulhat fel. 

A nukleáris láncreakció gondolatát először Szilárd Leó vetette fel Londonban, és a nukleáris láncreakció-

ra vonatkozó elképzelését 1936-ban szabadalmaztatta is. 

Amikor 1938-ban felfedezték a maghasadást, Szilárd Leó azonnal felismerte a hasadáson alapuló nukleá-

ris láncreakció óriási jelentőségét, s egyben az esetleges katonai alkalmazások borzalmas következmé-

nyeit is. Azonnal megkereste a brit Admiralitást, és kérte, hogy a láncreakcióra vonatkozó korábban 

megkapott szabadalmát haladéktalanul titkosítsák annak lehetséges katonai alkalmazásai miatt. Az Egye-

sült Államokba kiutazva ezután figyelmét a láncreakció lehetőségének vizsgálatára összpontosította. 

Szilárd Leó és Walter Henry Zinn mérte meg elsőként az uránium-235 hasadásánál keletkező másodlagos 

neutronok átlagos számát – azokét a neutronokét, amelyek az elsődleges hasadás mellett azonnal kelet-

keznek. Az eredmény 2,3  0,3 neutron hasadásonként, vagyis az önfenntartó láncreakció megvalósításá-

nak megvannak a fizikai feltételei. 
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9.10 Nukleáris erőművek típusai 

 

Az atomerőművek felépítése hasonlít a hagyományos hőerőművekéhez, hiszen mindkettő esetében a ka-

zánban (ill. reaktorban) felszabaduló hőt valamilyen hűtőközeggel szállíttatjuk el, és azt gőz termelésére 

használjuk fel. lásd 9.23 ábra Ez a gőz azután a turbina forgólapátjaira kerülve meghajtja azokat, és ebből 

a mozgási energiából termel villamos energiát a generátor. A gőz a kondenzátorba kerül, ahol lecsapódik, 

újra folyékony halmazállapotúvá alakul. Az így lehűlt víz előmelegítés után újra visszajut a kazánba, il-

letve nyomottvizes atomerőmű esetén a gőzfejlesztőbe. 

A nagy különbség a hagyományos hőerőmű és az atomerőmű között abban rejlik, hogy hogyan szabadít-

juk fel a szükséges hőt. Fosszilis erőműben a kazánban szenet, olajat vagy gázt égetünk el, és a tüzelő-

anyag kémiai energiája alakul hővé. Atomerőműben viszont a maghasadásokból felszabaduló energiát 

hasznosítjuk. 

 
9.23. ábra Atomerőmű működésének vázlata 

 

A világon sokféle atomerőmű típust alkalmaznak az energiatermelésben. A különböző atomerőmű típu-

sokat rendszerint a bennük alkalmazott atomreaktor fő jellemzői alapján szokás csoportosítani. A ma leg-

inkább elterjedt energetikai reaktor típusok: 

 Könnyűvizes reaktorok: ezekben mind a moderátor, mind a hűtőközeg víz (H2O). Ebbe a 

típusba tartoznak a nyomottvizes (PWR: Pressurized Water Reactor) és a forralóvizes 

(BWR: Boiling Water Reactor) reaktorok. 

 Nehézvizes reaktorok (pl. CANDU): a moderátor, és a hűtőközeg is nehézvíz (D2O). 

 Grafitmoderátoros reaktorok: ezen belül a gázhűtésű reaktorok (GCR: Gas Cooled 

Reactor), és a könnyűvízhűtésű reaktorok (RBMK). 

 Egzotikus reaktorok (gyors tenyésztőreaktorok és egyéb kísérleti berendezések). 

 Újgenerációs reaktorok: a jövő reaktorai 

A paksi atomerőműben alkalmazott reaktorok nyomottvizes (PWR) rendszerűek, típusszámuk VVER-

440 / 213. 

9.10.1 Forralóvizes atomreaktor (BWR) 

A forralóvizes reaktorban a moderátor és a hűtőközeg szerepét is könnyűvíz (H2O) tölti be. A reaktortar-

tályban a víz egy része elforr, így az aktív zónából víz-gőz keverék lép ki. Az így termelt gőz közvetlenül 



254  JÁRMŰANYAGOK 

www.tankonyvtar.hu  Balla, Bán, Bárdos, Lovas, Szabó, Weltsch, BME 

a turbinára kerül, ezért a vizet és a gőzt szét kell választani (a gőzben lévő vízcseppek károsítják a turbi-

nát). A turbinából kilépő gőzt a kondenzátorban cseppfolyósítják, majd előmelegítés után a reaktorba 

vezetik. A reaktortartályban el nem gőzölgött víz a reaktorzónán kívül újra lefolyik a tartály aljára, ahol 

összekeveredik a visszaszivattyúzott tápvízzel. 

 
9.24. ábra Forróvizes atomreaktor 

Mivel a reaktorban megengedett a víz elforrása, a nyomás kisebb, mint a nyomottvizes reaktoroknál: kb. 

60-70 bar. Az üzemanyag többnyire urán-oxid. A friss üzemanyag dúsítása általában kisebb, mint a 

nyomottvizes típusnál. Hatásfokuk 33-35 %. Előnye ennek a típusnak, hogy - mivel ez a legegyszerűbb 

elvi felépítésű típus - a beruházási költségek viszonylag alacsonyak.  

A világon ma működő atomreaktorok összteljesítményének 22,5 %-át adják forralóvizes reaktorok. 

 

9.10.2 Nehézvizes reaktorok 

A nehézvizes reaktorokban a moderátor és a hűtőközeg is nehézvíz (D2O). Ebből rögtön következik en-

nek a típusnak egy nagy hátránya: a nehézvíz az egyik legdrágább folyadék. A nehézvíz azonban megéri 

az árát: ez a legjobb moderátor. Ezért a HWR-ek üzemanyaga csak alig (1-2 %-ra) dúsított, vagy akár 

természetes urán is lehet. A nehézvíz forrása nem megengedett, tehát a primer körben itt is a PWR-ekhez 

hasonló nagy nyomás uralkodik. 

 
9.25. ábra Nehézvizes atomreaktor 

A nehézvizes típus fő képviselője a kanadai CANDU (CANada Deuterium Uranium) reaktor. A 

CANDU-ban a moderátor és a hűtőközeg egymástól térben el van választva: a moderátor egy nagyobb 

tartályban van, amelyen belül helyezkednek el a vízszintes fűtőelemkötegeket körülvevő csövek. Ezekben 

a csövekben áramlik a hűtőközeg. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy nem kell az egész reaktortar-

tályt nagy nyomás alatt tartani (a forrás elkerülésére), hanem elég, ha a nyomást a csövek veszik fel. Ezt 
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az elrendezést nyomottcsöves reaktornak nevezik. A moderátor felmelegedése sokkal kisebb, mint a hű-

tőközegé, nem elegendő gőztermeléshez, ezért ez a hő a gőztermelés szempontjából elveszik. A meleg, 

nagy nyomású hűtőközeg a PWR-ekhez hasonlóan a gőzfejlesztőbe kerül, ahol felforralja a szekunder 

oldalon levő könnyűvizet. A típus előnye, hogy az üzemanyagot leállás nélkül, üzem közben is cserélni 

lehet benne. 

 
9.26. ábra A reaktormag felépítése 

 

9.10.3 Gázhűtésű reaktorok 

A gáz-grafit reaktorok moderátora grafit, hűtőközege pedig valamilyen gáz (többnyire CO2, újabban héli-

um). A legrégebbi reaktortípusok közé tartozik, első példánya az 1955-ben Angliában elkészült Calder 

Hall-i erőmű reaktora. Ezt a típust nevezték MAGNOX-nak az üzemanyag speciális magnéziumötvözet-

ből (Magnoxból) készült burkolata miatt. A reaktor üzemanyaga természetes urán. A világ ma üzemelő 

atomreaktorai összteljesítményének 1,1 %-át adják. 

 
9.27. ábra MAGNOX típusú gázhűtésű reaktor 

Az AGR a MAGNOX továbbfejlesztett változata: már nem Magnox-burkolattal készült, üzemanyaga 

enyhén dúsított. Moderátora szintén grafit, hűtőközege CO2. Részesedése a világ összkapacitásából 2.5 

%, ma már ezt sem gyártják. 

 
9.28. ábra AGR típusú gázhűtésű reaktor 
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A legújabb gázhűtésű reaktortípus a HTGR, a "magas hőmérsékletű He-hűtésű reaktor", melynek mode-

rátora még mindig grafit, hűtőközege azonban hélium. Ezzel akár 950 °C-os hűtőközeg-hőmérséklet is 

elérhető. Az USA-ban kifejlesztett GT-MHR típus (Gas Turbine Modular Helium Reactor - gázturbinás 

héliumhűtésű reaktor) hatásfoka pedig majdnem eléri az 50 %-ot. 

 

9.10.4 Gyors tenyészreaktorok 

A forralóvizes és a nyomottvizes reaktorokban a természetben előforduló uránizotópok közül lassú neut-

ronokkal csak az U-235 hasítható. Ezt az izotópot a természetes urán csak 0,7 %-ban tartalmazza, a fűtő-

elemekben pedig általában néhány %-ra dúsítják. Az előzőekben ismertetett reaktortípusokban (ezek az 

ún. termikus reaktorok) a hasadások döntő többségét az U-235 képviseli, az U-238 csak kis mértékben 

járul hozzá az energiatermeléshez. Az U-238 magja azonban egy neutron befogásával több lépcsőben Pu-

239-é alakulhat. A Pu-239 hasadóképes, leghatékonyabban a gyors neutronok hasítják. A tenyésztőreak-

torokban mindkét folyamatot kihasználják. A legnagyobb tenyésztőreaktoros atomerőmű a Superphenix, 

1986 óta működik Franciaországban. Termikus teljesítménye 3000 MW, elektromos teljesítménye 1180 

MW, hatásfoka tehát 39%. A gyors tenyészreaktorok a világ atomrőművi összkapacitásának kevesebb, 

mint 1 %-át adják. 

 
9.29. ábra Gyors tenyészreaktor működési elve 

A gyors tenyésztőreaktor aktív zónája két részből áll. A belsejében helyezkednek el a 

fűtőelempálcák, amelyek 15 %-osra dúsított UO2/PuO2 keveréket tartalmaznak. Ebben a részben a mag-

hasadások dominálnak, míg a belső részt körülvevő, U-235-ben szegényített uránt tartalmazó UO2-

köpenyben az urán 238-as izotópjának Pu-239-é alakulása a meghatározó folyamat. A gyorsreaktorokban 

a folyamat úgy irányítható, hogy az U-238-ból több hasadóképes Pu-239 keletkezzen, mint amennyi a 

maghasadásokhoz kell. Mivel mind a maghasadáshoz, mind a plutónium szaporításához gyors neutronok 

kellenek, ezt a reaktortípust "gyors tenyésztőreaktornak" hívják. 

A francia Phénix tenyésztőreaktorban kimutatták, hogy 100 elhasadó Pu-magra 115 újonnan keletkezett 

hasadóképes atommag jut. Tehát a reaktor több hasadóanyagot termel, mint amennyit elhasznál, így a 

hasadóképes anyagból fölösleg jön létre, amit más könnyűvizes vagy tenyésztőreaktorban felhasználhat-

nak hasadóanyagként. 

A gyorsreaktorokban természetesen nem kell, sőt nem is szabad moderátornak jelen lenni, ezért a víz 

szóba sem jöhet hűtőközegként. Ehelyett nagyobb rendszámú folyékony fémeket, elsősorban folyékony 
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nátriumot használnak a zóna hűtésére. A nátrium 395
o
C hőmérsékleten lép be a zónába, és 545

o
C-osan 

hagyja el azt. Mivel a nátrium forráspontja már 10 bar nyomáson is magasan (900 
o
C körül) van, a primer 

körben nem szükséges nagy nyomást fenntartani, így egyszerűbb a reaktortartály felépítése és legyártása 

is. 

 
9.30. ábra Gyors tenyészreaktor felépítése 

A primer kör folyékony nátriuma egy közbülső hőcserélőben adja át hőjét a szekunder köri nátriumnak, a 

harmadik hőcserélő pedig már a gőzfejlesztő. A három kör használata a Na veszélyessége miatt, bizton-

ságtechnikai okokból szükséges. (A primer körben keringő nátriumot a szabad neutronok felaktiválják, 

radioaktív Na-24 keletkezik. A második nátriumkör megakadályozza, hogy a radioaktív Na esetleg érint-

kezhessen a víz-gőz körrel.) 

 

9.10.5 Nyomottvizes reaktor 

A nyomottvizes atomreaktor a könnyűvizes típushoz tartozik: moderátora és hűtőközege egyaránt köny-

nyűvíz (H2O). Az ábrán látható, hogy a víz két zárt, egymástól teljesen elválasztott körben kering. 
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9.31. ábra Nyomottvizes reaktor felépítése 

A primer körben (sötétkék) a vizet nagyon nagy nyomáson tartják (130-150 bar), emiatt az még a magas 

üzemi hőmérsékleten (300-330 
o
C) sem forr fel. (A magas primer köri nyomásról kapta a típus a nevét.) 

Az állandó nyomást a nyomástartó edény (térfogatkompenzátor) biztosítja. (Ha a primer körben a nyomás 

lecsökken, a térfogatkompenzátorban levő villamos fűtőtestekkel melegítik a vizet, ezáltal növelve a 

nyomást. Nyomásnövekedés esetén pedig a már lehűlt hűtővízből fecskendeznek be a 

térfogatkompenzátorba, aminek a felső részében gőz van, melynek nyomása így lecsökken.) A primer 

köri víz az ún. gőzfejlesztő kis átmérőjű csöveiben átadja hőjét a szekunder kör vizének, azaz lehűl, majd 

alacsonyabb hőmérsékleten jut vissza a reaktorba. 

A szekunder körben levő víz nyomása sokkal alacsonyabb (40-60 bar), mint a primer körben lévőé, emi-

att a gőzfejlesztőben a felmelegedett víz felforr (piros). Innen kerül (cseppleválasztás után) a gőz a nagy-

nyomású, majd a kisnyomású turbinára. A turbinából kilépő gőz a kondenzátorban cseppfolyósodik, 

ahonnan előmelegítés után újra a gőzfejlesztőbe kerül. 

A primer és a szekunder kör vize nem keveredik egymással! A gőzfejlesztőben is csöveken keresztül 

adódik át a primer oldal hője. Így elérhető, hogy a hűtőközegbe került radioaktív anyagok a primer kör-

ben maradjanak, és ne kerülhessenek a turbinába és a kondenzátorba. Ez egy újabb védőgát a radioaktív 

szennyeződések kijutása ellen. 

A nyomottvizes reaktorokban az üzemanyag általában alacsonyan (3-4 %) dúsított urán-dioxid, néha 

urán-plutónium-oxid keverék (ún. MOX). A nyomottvizes a legelterjedtebb reaktortípus: a világon jelen-

leg üzemelő atomreaktorok összteljesítményének mintegy 60 %-át adják. 

A paksi atomerőműben alkalmazott reaktorok is ehhez a típushoz tartoznak. 
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9.11 A jövő energiaforrása: a fúziós reakció 

 

 
9.32. ábra A fúziós reakció kinetikája 

A magfúzió olyan magreakció, ami során két kisebb atommag egyesül egy nagyobbat eredményezve. Ez 

a folyamat lehet exoterm, vagy endoterm, a kiinduló magok atomtömegétől függően. Az elemek közül a 

vas és a nikkel a legstabilabbak (ők rendelkeznek a legnagyobb fajlagos kötési energiával). Ha a fúzióban 

részt vevő elemek könnyebbek a vasnál, akkor a folyamat energiafölszabadulással jár, ellenkező esetben 

energiát kell befektetni. 

Ez a folyamat játszódik le a csillagokban és a hidrogénbomba robbanásakor. A vasnál nehezebb elemek 

fúziója (endoterm voltukból kifolyólag) szélsőséges feltételeket követel, mint például a szupernóva-

robbanás. A természetben található elemek mind csillagokban és szupernóva-robbanás közben jöttek lét-

re. 

Az atommagot is a nukleonok között ható erős kölcsönhatás tartja össze. Az atommagok nagyobb távol-

ságokon viszont taszítják egymást, mert töltésük pozitív. Így kialakul egy potenciálgát, ami a D-T (deuté-

rium-trícium) esetében 0,1 MeV. Hogy a fúzió megtörténjen, az atommagoknak le kell győzniük a poten-

ciálgátat. Ezt megtehetik a plazmában, amit termonukleáris fúziónak neveznek, és a későbbiekben is erről 

lesz szó. 

Ha átszámoljuk a 0,1 MeV-ot hőmérsékletre, akkor 109 Kelvint kapunk, ami nagyon magas hőmérséklet 

(főleg, ha tudjuk, hogy egyik fém se nagyon bírja a 3000 kelvinnél magasabb hőmérsékletet). Ezen segít 

két effektus: 

 a Maxwell-féle sebességeloszlás szerint a sokkal alacsonyabb hőmérsékletű plazmában is 

vannak nagy megfelelő energiájú atomok (csak kevés) 

 az alagúteffektus megengedi, hogy a kisebb energiájú atommagok is átjussanak a potenci-

álgáton 

Ez a két effektus sem csökkenti a kívánt hőmérsékletet emberibb értékekre. Ezért a plazmát össze kell 

nyomni, hogy a hőmérséklete megnőjön. Ezt három módon lehet elérni: 

 gravitációs – amikor a gáz a saját súlya alatt nyomódik össze. Ehhez azonban nagy meny-

nyiségű gáz kell, így ez csak a csillagokban jelentkezik 

 mágneses – a plazmában szabad pozitív és negatív ionok találhatók, tehát hatnak rá a mág-

neses erők. Ezt használják ki a tokamak és a sztellarátor berendezések 

 inerciális – ha hirtelen sok energiát közlünk a gázzal (például lézer segítségével), akkor a 

gáznak nem lesz ideje kitágulni, így a hőmérséklete fog emelkedni a kívánt érték fölé. 

Ahhoz, hogy egy fúziós reakció energiatermelés szempontjából érdekes legyen, a következő feltételeket 

kell teljesítenie: 

 legyen exoterm 
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 kicsi legyen a protonok száma (kevésbé taszítják egymást az atommagok) – tehát a leg-

könnyebb elemek között kell keresni 

 két kiindulási anyag legyen 

 két reakciótermék legyen (az energia- és impulzusmegmaradás miatt) 

 

9.12 Energiatárolás [12] 

 

Alapvetően két jellentős probléma jön számításba a villamos energia termelése során, mely nem egyszer 

komoly követelményeket támaszt az elektromos hálózattal szemben. Az első számottevő és mindenki 

számára világos probléma, hogy az elektromos áramot nem mindig ott állitják elő, ahol arra szükség van 

s ezzel komoly hálózatépítési és karbantartási költségek merülnek fel. A másik talán kevéssé ismert de 

annál jelentősebb nehézség, hogy az elektromos áram felhasználása nem mindig akkor történik, amikor 

annak előállitása jó hatásfokkal történhet és gazdaságos, hanem amikor a felhasználói igények azt meg-

követelik. 

Amior összevetjük az elektromos áram iránti igényt az elektromos áram rendelkezésre állásával, akkor 

azt tapasztaljuk, hogy e kettő csak a legritkább esetekben esik egybe. Ennek köszönhetően egy lényeges 

állomást kell beiktatni a láncszembe, amely áthidalja a két kritikus (előállitási és felhasználási) pont kö-

zötti időkülönbséget. 

Fentieknek köszönhetően a villamos energia tárolás széleskörű felhasználást vivott ki magának. Az elekt-

romos áram, amit akkor (is) termelnek, mikor a felhasználási igény alacsony, különböző módszerekel 

eltárolható. A legtöbb esetben az etárolt elektromos energiából ismét elektromos áramot állitanak elő. 

Bizonyos esetekben az elektromos áramból nem feltétlenül elektromos áramot, hanem pl. jeget állitanak 

elő, ami lecsökkenti a a nap közbeni légkondicionálásra forditandó elektromos energiát, ezzel mintegy 

tehermentesíti az elektromos hálózatot.  

Az elektromos energia tárolása különböző előnyöket biztosit mind a szolgáltatóknak, mind a villamos 

energia szállítóknak, mind elektromos energiát előállítóknak mind pedig a végfelhasználóknak egyaránt. 

Ezen előnyök a következők: kevesebb pénzügyi veszteség a nem megfelelő energiaellátásból adódó háló-

zati túlterhelés, és ebből adódó üzemszünet miatt, továbbá lehetőség nyílik villamos energia 

kereskedelmere is, mely során alacsony, csúcsidőn kívüli energiát felvásárolják, tárolják, majd csúcsidő-

ben értékesítik. Ezen tárolási módszerekkel az erőművek kihasználtsága egyenletesebbé válik, a 

csúcsideji enegiafelhasználási maximumok a hálózatot kevéssé terhelik meg, s így az erőművek kapaci-

tásnövelésére nincs szükség. 
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9.33. ábra Energiatáró rendszerek kapacitása 

Nagyméretű, tehát szolgáltatói szintű energiatárolási megoldásokat funkciójuk szerint alapvetően két 

nagy csoportba oszthatjuk. Energiagazdálkodási létesítmények nagy mennyiségű energiát tárolnak el, 

melyet lassan, kis relatívteljesítmény mellett juttatnak vissza a hálózatba, hogy szétválasszák az energia-

termelés idejét és a fehasználását ezzel biztosítva az ellátás folyamatosságát, és minőségét. Az energiatá-

roló rendszerekkel szemben melyek hosszú időn keresztül biztosítanak alacsony relativ teljesítményt, 

léteznek olyan létesítmények, melyek rovid idő alatt hatalmas teljesítményt képesek leadni, ezzel simítva 

a napi csúcsokat. 

Általánosságban elmondható, hogy a hosszú idejű tárolásnál a kisütési idő több óra, esetleg napokban 

mérhető. A rövid idejű tárolók kisütési ideje a pár másodperctől a 15 percig terjed, a fehasználástól füg-

gően. Az ilyen jellegű tárolók kisebb kapacitásúak, könnyebb a töltésük, és szükség esetén évente több 

100x is lehet őket tölteni, illetve kisütni (34. ábra). 

Habár az egyes tároló rendszerek minden alkalmazás számára elérhetőek, a legtöbb technológia mégsem 

praktikus és vagy gazdaságos az energia tárolása számára. Az alábbi táblázat a különbőző tárolási módolk 

alkalmazhatóságát szemlélteti.  
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9.1. táblázat Energiatárolási módok alkalmazhatósága 

Tárolási technológia Fő előnyök Hátrányok (Relatív) 
Teljesítmény 
orientált al-
kalmazás 

Energia 
orientált 

alkalmazás 

Nagysebességű 
lendkerék 

Nagy tel-
jesítmény 

Alacsony energia sűrűség 

 

  

Eletkrokémiai kapaci-
tás 

Hosszú ci-
klusidő 

Nagyon alacsony energia 
sűrűség 

 

  

a 
hagyományos ólom-

sav (TLA) 

Alacsony 
beruházási 

költség 
Limitált élettartam 

  

sepeciális ólom-sav 
szén elektródák 

(ALA-CEE) 

Alacsony 
beruházási 

költség 
Alacsony energia sűrűség 

  

(Na/S) 

Nagy tel-
jesítmény és 

energia 
sűrűség 

Drága és magas hőmérséklet 
kell a futáshoz 

  

(Li-ion) 

Nagy tel-
jesítmény és 

energia 
sűrűség 

Költséges és foko-
zott vezérlőáramkör kell 

  

(Zn/Br) 
Független 

teljesítmény és 
energiatárolás 

Közepes energia sűrűség 

  

Vanadium Redox 
Független 

teljesítmény és 
energiatárolás 

Közepes energia sűrűség 

  

Sűrített levegős ener-
gia tárolás 

Magas ener-
gia, alacsony 

költség 

Speciális telepítési követelmé-
nyek 

  

 

Szivattyúzott víz (PH) 
Magas ener-
gia, alacsony 

költség 

Speciális telepítési követelmé-
nyek 

  

 

 

 

 teljes mértékben használható 

 használható erre a megvalósításra 

 megvalósítható de nem igazán praktikus és gazdaságos 

 nem megvalósítható és nem gazdaságos 

 

A nagyméretű energiatároló rendszerek az elmúlt 30 év legkülönbözőbb technológiáit hasznosítják. A 

legkorábbi installációk a szivattyúzott víztározók illetve alacsony sebességű lendkerekek és savas akku-

mulátorok voltak és csak manapság kezdtek az egyéb tárolási módszerek egyre nagyobb teret hódítani. A 

9.34 ábra a már létező illetve az elkövetkezendő öt évben telepitésre váró energiatárolási technológiákat 

mutatja. 
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9.34. ábra Telepített és tervezett energiatároló rendszerek 

 

9.12.1 Lendkerekes energiatárolók (FW) 

A legmodernebb negysebességű lendkerekes energiatároló renszer egy nagy tömegű mágnesesen csap-

ágyazott forgó hengerből és egy motorból/generátorból áll, mely a szolgáltató/felhasználó elektromos 

hálózatához csatlakozik. Növelve a hatásfokot, a lendkereket vákuumban helyezték el, ezzel is csökkent-

ve az ellenállást. A lendkerék alkalmazásának előnye az alacsony karbantartási költség, hosszú élettartam 

és semleges környezeti behatás. 

A lendkerekes energiatárolók képesek áthidalni a rést a rövid ciklusú és a hosszú ciklusú energiatárolók 

között kitűnő karakterisztikájuknak köszönhetően. 

 
9.35. ábra Lendkerekes energiatároló 

 

Manapság lendkerekes energiatározókat alklalmaznak űrhajókban és egyéb szünetmentes áramforrások-

ban, mint például a telekommunikációs hálózatokban, ahol a 2kW/6kWh rendszerek a legelterjedtebbek. 
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Szolgáltatói méretekben a lendkerék farm képzelhető el, ahol megawattórás energiamennyiségeket tárol-

hatnak el. Jelenleg több lendkerék farm megépítését tervezik. 

 

9.13 Elektrolitkondenzátorok (ECS) 

 

A nagy teljesítményű és kapacitású elektrolitkondenzátorok elektromos energiát tárolnak két egymással 

sorba kötött kapacitásban. A két fegyverzetet (elektróda és elektrolit) egy Helmholtz elektromos kettős 

réteg, mint dielektrikum választja el egymástól. A távolság, melyekkel a töltéseket szétválasztják, min-

dössze néhány Angströn. Ezen kondenzátorok kapacitása, és energiasűrűsége több ezerszerese a hagyo-

mányos elektrolitikus kapacitásokénak. 

Az elektródát gyakran porózus karbonból készítik el. Az elektrolit vagy víz bázisú, vagy szerves anyag. 

A víz bázisú kapacitásoknak alacsonyabb az energiasűrűsége az alacsonyabb cellafeszültség miatt, de 

olcsóbbak, és kisebb az ellenállásuk, és szélesebb hőmérésklettartományban működnek. 

Az ólomakkumulátorokhoz hasonlítva ezen kapacitásokat, kisebb fajlagos energiatároló kapacitásuk van, 

de több ezerszer több ciklussal terhelhetők, mint és sokkal nagyobb a teljesítményük, mint az ólomakku-

mulátoroknak, rövidebb a töltés-kisütés ciklusidő. 

 
9.36. ábra Elektrokémiai kapacitás felépítése 

 

9.13.1 Akkumulátorok 

Az akkumulátorok olyan elektrokémiai eszközök, melyekkel a kémiai energiát villamos energiává kon-

vertálják, illetve vice versa. Az akkumulátor elemi egysége az elektrokémiai cella. A cellákat annak meg-

felelően kapcsolják egymáshoz, hogy mekkora kapocsfeszültséget, illetve áramot kivánunk kinyerni a 

rendszerből. 

Minden egyes akkumulátor cellában két kémiai reakció játszódik le: egyik reakció során elektronok sza-

badulnak fel (anód reakció), míg a másik reakció során elektronok rekombinálódnak (katód reakció). 

Ugyanezen folyamat ellenkezője megy végbe a töltés során. Az akkumulátoroknak meglehetősen sok 

változata ismert, melyek neve jól tükrözi azon alkotóját, mely az energia tárolásáért felelős. 

A másik lényeges elem az akkumulátorokban az elektrolit. A legtöbb cellában az elektrolit oldat és az 

aktiv elemek teljesen el vannak szigetelve egy tároló rekeszben a külvilágtól, zárt rendszert alkotnak. 
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Áramlásos akkumulátorokban az alkotóelemek (elektrolit, pozitiv és negativ elektroda elemek) egymástól 

is elkülönitett tárolórekeszekben vannak, és oda pumpálják őket, ahol az elektrokémiai reakció lejátszó-

dik. 

9.13.1.1 Hagyományos ólomakkumulátorok 

 

Hanyományos ólomakkumulátor a jelenleg használatos legöregebb és legkiforrottabb akkumulátor tech-

nológia. Előszeretettel alkalmazzák szünetmentes tápegységekben, és gépjárművekben egyaránt. Alkal-

mazhatóságát limitálja a rövid élettartama, de ennek ellenére mind kisméretű, mind pedig nagy energiatá-

roló rendszerekben is elterjedten alkalmazzák. 

A legnagyobb ilyen ólomakkumulátor- telep a kaliforniai Chino-ban van, 10 MW/40MWh teljesítményű. 

 
9.37. ábra Hagyományos Ólomakkumulátor felépítése 

9.13.1.2 Nátrium/kén (NA/S) akkumulátorok 

 

Az Na/S akkumulátorokban a kémiailag aktív elem az olvadt kén mint pozitív elektróda, illetve olvadt 

nátrium, mint negatív elektróda. 

Az elektródákat szilárd állapotú kerámia választja el, mely protoncserélő membránként működve csak a 

pozitívan töltött ionokat hagyja átáramolni. Kisütéskor az elektronok leszakadnak a Nátriumról, így nát-

rium ionok keletkeznek, melyek már képesek átáramolni az elektroliton a pozitív oldalra. Az elektronok, 

melyek leszakadtak a nátriumról, az áramkörön keresztül a pozitív oldalhoz vándorolnak és ott az olvadt 

kénnel poliszulfidot képeznek. 

Az akkumulátort forrón kell tartani, legalább 300
o
C-on, hogy mind a Na, mind pedig az S olvadt állapot-

ban maradjon. 

Japánban ezen az elven mintegy 270MW teljesítményű akkumulátortelepek működnek, melyekkel a min-

tegy napi 6 órás csúcsot képesek kikompenzálni. A legnagyobb akkumulátor 34MW/245 MWh teljesít-

ményű. 
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9.38. ábra Na/S akkumulátorok 

9.13.1.3 LITHIUM-ION (LI-ION) akkumulátorok 

 

A Li-ion akkumulátorokban a katód lítiummal kezelt fém oxid, míg az anód grafit rétegekből áll. Az 

elektrolit szerves karbonátokban feloldott lítium só. Amikor az akkumulátort töltik, lítium ionok kivándo-

rolnak a katódból az elektrolitba, ahol szabadon áramolhatnak a negatív elektróda felé. A grafit anódon 

rekombinálódnak a szabad elektronokkal, és kiválnak a grafit rétegen mint Li atom. Kisütéskor a folya-

mat megfordul. 

Legfőbb tulajdonságai: 

 Nagy energiasűrűség (300-400kWh/m3, 130kWh/tonna) 

 Nagy hatásfok (közel 100%) 

 Hosszú élettartam (3000 töltés-kisütés 80%-os kisütési szintnél) 

 

9.13.1.4 VANADIUM REDOX (VRD) akkumulátorok 

A vanádium redox akkumulátor egy olyan akkumulátor, melyben az elektrolitokat egy protoncserélő 

membrán választja el egymástól. Mindkét cellafél vanádium alapú. Míg az egyik VO2+ illetve VO2+ 

ionokat tartalmaz, addig a másik cella fél V3+ illetve V2+ ionokban gazdag. Az elektrolit Vanádium-

pentaoxidot kénsavas oldata, igy az oldat erősen savas kémhatású. 

A vanádium redox akkumulátor töltése során a pozitiv cellafélben a VO2
+
 ionok VO

2+
 ionokká alakulnak, 

miközben a felszabaduló elektronok a negativ oldalra vándorolnak. Hasonlóképpen a negatív cellafélben 

V
3+

 ionokból V
2+

 ionok lesznek. Kisütéskor a folyamat megfordul, és 1,41 V potenciálkülönbséget tart 

fent. 
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9.39. ábra Vanádium-Redox akkumulátor elvi felépítése 

9.14 Levegőtározós energiatároló (CAES) 

 

A nagynyomású levegővel történő energiatárolási módszer lényege, hogy a felhasználási csúcson kívül 

termelt villamos energiával kompresszorokat hajtanak meg, melyek levegőt juttatnak földalatti üregekbe 

(pl. barlangba, kiürült földgáz kutakba. Felhasználáskor a besűrített levegőt éghető gázzal keverik, majd 

elégetik, és turbinán leexpandáltatják. Ezen berendezések ugyanakkora energiát képesek előállítani, mint 

a normál gázzal működő erőművek, viszont mintegy 40%-al kisebb a gázfelhasználásuk. 

 
9.40. ábra Levegőtározós csúcserőmű elvi felépítése 
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9.14.1 Víztározós energiatároló rendszer (PH) 

 

Vizenergia tárolása elvén működő energiatárolók két különálló, szintkülönbséggel biró viztározóból és 

egy szivattyú/turbina állomásból állnak. Csúcsidőn kivüli órákban a vizet az alsó tárolómedencéből a 

felsőbe szivattyúzzák. Amikor szükséges, a felső tárolómedencéből a vizet turbinákon keresztül az alsóba 

engedik, miközben villamos áramot termelnek. A világon először ilyen erőművet az 1890-es években 

épitették, míg 1930-as években már megforditható üzemű szivattyú-turbina egységek is voltak. Ezen 

rendszer hatásfoka 75-85% körüli. 

Ez a technológia a világon az egyik legszélesebb körben elterjedt energiatárolási módszer, s jelenleg az 

egyik legnagyobb ilyen energiatározó mű Japánban működik, mintegy 30MW teljesitményű tengervizi 

erőműtelep. 

 
9.41. ábra Víztározós csúcserőmű elvi vázlata 
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